
 פ1עצ עא פע21ע2/מ8מע2עת6 ם1611ד,41 צנ1מתמו1ופאח ן.1מ8מ גת

 ואז ס- 1 3

 121 טאפם וע ץעזא1פעעא

 עי
 ט 4

 116ז0614 פקסתס1

2 
 א41160א,41,צנספופמ 8608 (תאנו א

 ,ג 111 51 , א1,8559861עטפעדזד5פ



 א ,עד10א 41 צנפטסנפמת םססצ סעאד טא

 עד ד1 טע פד1 , א1 59, 4-4טפעדדפ

 413 250-4900 | צנספ19110מ881124 60

 ץעלעיצ .צ1מסנ1פגמ80ס0צא6עאיו עמ .ס0עת(

 אז,אן סע ?שאתפסזאפס עסת דתע

 פ1ע4צ קא פען 8עתס ם1וסט11;,ג{ צנממו1פת 1ן1מת א4עתצ

 על, עעסצנופעפ םצ;

 1 1006 ם. (ט01960 1 4

 /4716 67 106 (טץ06טז1 1

 1116 פ6שזונסוזז (ב711ט11811 1םזז111ד/

 100016 חוה םסזטחזח ם. 10//111/50ז 1 101111601101

8160 208 

 10ט6ז+ 06

 151911160118 16/3008 1011110011ס1

 161/ ןכ. 0561

1010111115/6 800 614 5001 

 ןבהזזר/ 8114 160116116 ש'/0111ט679 101111601101

 אז אזתאזמעתמּפ אס ץםזטאתמפ סע 2

 1101 8 310615/1 000 (6116ז

 1 תס 00/66װ6 טחט6, סע 201060 ןק68000/4.18 8 1201010021 פץתסס}

 04 100150 016811014ש . 1 תס 1תפק1זהחסת 10ע סטע ס010קתסת 002068 1זסז

 8 4692 טש 406 תס1ס0 2084 '/600161 11202ת1 0{ 16:05216ז0, 151261.

 1 תס 14210ת21 310015ת 8008 (-6016/ 16506048 106 ססקעץע12+ 8תס 1ת4611606021 קנעסןקסז?/ 1285

 זת סט; טססאפ. 10 106 0684 04 סטע אתסשט1606, 415 4106 18 614ח6/ 1ת {חס קטסס ססנמגזת

 סע 1+ 15 גת סזקםגת ץטסעא 104 צטת1סח תס סטזעסת+ ססקעץע124 0ס106ז סג 06 1460414160-

 1 ץסט תס)0 גת 2061ע6 ססקץצ18+ 0 4018 צטסעצ - סע 14 ץסט אחסשש זטתס 0068 --

 ןק16256 ס024204 ט5 טע קתסתס 24 413-256-4900 א153, סע טצ סזתג11 21 01981121110ע8ץ0ט18061.



 ןּפיצנירּפ עטשרע יד
 עיֿפָאסָאליֿפ רעשיטעטניס ןוֿפ םעטסיס ַא

 ןוֿפ

 רצעסנעּפס טוצב ועל ה

 לַאניגירָא ןשילגנע םעד ןוֿפ טצעזעגרעביא

 ןָא סט * ר ע מ .א ' ר"ד
 יקסװָאלטישז .ח ר"ד ןוֿפ טרָאװרָאֿפ ַא טימ

 *סקרָאמ ןוא רעסנעּפס ,לעגעה;

 | 9 47 / ענליװו

 ָאווִיי ןוֿפ קעטָאילביב
 דנָאֿפןָאסירעמ / טוטיטסניא רעכעלטֿפַאשנסיװ רעשידִיי



 ;לַאניגירָא ןוֿפ לטיט

 ה 8 ה* ם 6 ה { 8 8 = א (6 ט מב

 = }8 פד 6 הוא סו { = 8

= 

 תהפאממהז 528א8!68

 216ז826 28584/. 5ץ!סזמ
 111020111 פץמ1סץס2מס}

 3101104628 |גוטס- 2ע00811

 1מ81ץ+ט+ 1/8ט!/סשץ

6 5016011410, 106150+ 

 ?תואזמס ןא ?סז אאמ

 טנטאבזתוג 5ֿק. ׂשָעֹושי -113ת61.

 שו/חס, טוי דזססאּה ?



 :ט לא ה ניא

 רעצעזרעביא םעד ןוֿפ טרָאװרָאֿפ

 . +. + רבחמ םעד ןוֿפ טרָאװרָאֿפ

 לטיּפַאק רעט1

 609 4 00 יד +68  (ת  ט2 0(  אכ

 כ 4

 שש

7 

44 

44 

2 

2 

 ערַאבנעקרעדמוא סָאד -- לייט רעטשרע
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 . טֿפַאשנסיװ ןוא עיגילער

 עיגילער ןוֿפ ןעעדיא עכעלדנע יד

 . טֿפַאשנסיװ ןוֿפ ןעעדיא עכעלדנע יד

 ןסיוװ רעדעי ןוֿפ רעטקַארַאכ רעװיטַאלער רעד

 . +. .  גנוכַײלגסױא יד

 ערַאבנעקרעד סָאד -- לייט רעטייווצ

 עיֿפָאסָאליֿפ ןוֿפ עיציניֿפעד יד

 עיֿפָאסָאליֿפ ןוֿפ תודוסי יד

 טֿפַארק ןוא גנוגעװַאב ,ףָאטש ,טַײצ ,םיור

 ףָאטש ןוֿפ טײקרַאברעטשעצמוא יד

 גנוגעװַאב ןוֿפ טייקנסירעגרעביא-טינ יד

 .  טֿפַארק ןוֿפ םויק רעד

 ןטֿפערק ןשיװצ ןתוכַײש ןוֿפ םויק רעד
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 . ציצולָאװע ןוֿפ גנושטַײטסיױוא יד --

 ןקיטרַאגיא םעד ןוֿפ טייקידנעטשַאבמוא יד --

 . ןעגנוקריוו ןוֿפ גנוכַאֿפליֿפרַאֿפ יד --
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 רעצעזרעביא םעד ןופ

 לייט ןטשרע םעד וצ

 רשֿפא טלַאהניא ןטױל זיא ,רעזעל ןרַאֿפ ָאד טגיל סָאװ ,קרעװ סָאד

 ןבעגעג רעהַא זיב זיא סָאװ ,ןימ םעד ןוֿפ עטסקיצניײא סָאד ןוא עטשרע סָאר

 ךיז טקיטיינ רעסנעּפס טרעּברעה ןוא --- ךוב סרעסנעּפס .שידַיי ןיא ןרָאװעג

 ןעמ זַא ,טעברַא עקיניזֿפיט ַאזַא זיא --- תוכימס סמענייק ןיא טינ יאדװַא

 רעד .וצרעד יואר ןַײז לָאז ךַארּפש עשידִיי יד ,ןעקנעד טנעקעג טינ רָאג טָאה

 ,שַיערבצה ןַײז רעטציא זיב טַאהעג םינינע:הריקח רַאֿפ טָאה ןדמל רעשידִיי

 ךיז טָאה קירוצ רָאי טרעדנוה רָאּפ ַא ןוֿפ טנעגילעטניא רעשיעּפָארײא רעד יװ

 םוטעמוא לָאמַא טָאה "ןושל :עמַאמ ףיוא עיֿפָאסָאליֿפ, .ןַײטַאל ןַײז טַאהעג

 .טקַאֿפ ַא ןרָאװעג זיא סע זיב --- ךעלביילגמוא סעּפע ,קידהנושמ ןעגנולקעג

 ;רעשירָאטסיה ַא ןיֹוש טקַאֿפ רעד זיא ןכַאוּפש עשיעּפָארייא יד וצ עגונב

 .עדנַאגַאּפָארּפ רַאֿפ סעיצַאזירַאלוּפָאּפ ץוחַא --- ךַארּפש רעשידִיי רעד וצ עגונב

 רעד .טרַאװנגעג רענעריובעג טשרָאקָא רעד ןוֿפ ךַאז ַא רָאנ רעדייל -- ןקעווצ
 טנֿפעעג ךעלטיירב טַײצ רעטצעל רעד רַאֿפ זיא וצרעד טריֿפ סָאװ רעבָא געוו
 טָאה סָאװ ,ןַײזטסּוװַאבטסבלעז ןלַאנָאיצַאנ ןוֿפ םָארטש םעד ךרוד ןרָאװעג

 ןַארּפש עשידַיי יד ,קלָאֿפ ןשידִיי םענוֿפ ןטכיש עלַא טעמּכ ןעגנורדעגכרוד

 ױזַא ןֿפַאשעג טָאה ,ךייה ַאזַא וצ ןבױהעגֿפױא ךשמ ןצרוק םעד ןיא ךיז טָאה

 יז זַא ,ןח ןקיטרַאנגײא ַאזַא טימ ןגױצַאב ,סלעניגירָא ליפ ױזַא ,סנייש ליֿפ
 :עג ןבָאה סָאװ ,יד ןוֿפ וליֿפַא ןגיוא יד ןיא גנורעדנּוװַאב סױרַא טציא טֿפור

 יװ ןעמָאנ רעדנַא ןייק ןבָאה סָאװ יד ןוֿפ ,גנוטכַארַאֿפ טימ ריא ףיוא טקוק

 טימ ,טקרעמַאב קידנעײגַײּברַאֿפ ,ןעמָאנֿפמיש םענעגייא םעד --- "ןָאגרַאשז,ה

 .גָא טָאה קירוצ רָאי טרעדנוה ךרע ןַא ןוֿפ טנעגילעטניא רעשיסור רעד ןכלעוו

 ,טַאהעג טינ ריא רַאֿפ --- ךַארּפש עשיסור יד ןֿפורעג
 ײרוטַארעטיל ַא טכַאמעג ןָאגרַאשז םעד ןוֿפ ןבָאה ןטַארעטיל עשידִיי יד



 וַשסירעמ .א .י ריד עוו

 ןיוש ןטלָאװ ,וצרעד ןעמענ רָאנ ךיז ןלָאז ייז ןעו ,רעקנעד עשידִיי .ךַארּפש

 ,שירִיי םענייר ַא ןיא םינינע עשיֿפָאסָאליֿפ עכיוה ץנַאג ןקירדסיוא ןענעק טציא

 ,קלָאֿפ םענוֿפ ןסַאמ עסיורג רַאֿפ לַאנַאק-רוטלוק ןשירֿפ ַא ןענעֿפע םעד ךרוד ןוא

 ,לַאװקכַארּפש םענעגייא רעייז ןוֿפ גנודליב ערעכעה רעייז ןּפעש ןזומ עכלעוו

 טעברַא עקיזָאד יד זַא ,גנונעֿפָאה יד ןקעװרעד סָאװ םינמיס ךיז ןזַײװַאב סע

 רעד ןצעש ךיז טלָאװ ףךעלקילג יװ ןוא ;ןטעב גנַאל ןזָאל טינ ךיז טעוװ

 ינעּפס ןוֿפ גנוצעזרעביא יד ןענעכער ןגעמ וצ ןלַײצ יד טָא ןוֿפ רעבַײרש

 רעקיטכיװ ַאזַא וצ גָאוטַײב ןטשרע םעד סלַא ?ןּפיצנירּפ עטשרע, סרעס

 ,עבַאגֿפױא

 רעטסקיסַאּפ רעד ךיוא עקַאט זיא "ןּפיצנירּפ עטשרע , יד ןוֿפ ןינע רעד

 ,גנודליב רעשיֿפָאסָאליֿפ רעטיירב ַא ןוֿפ טנעמַאדנוֿפ ןֿפיט ַא ןיא ןייטשלקניוװ סלַא

 ענעמונעגנָא ןײמעגלַא ענייק זַא ,טקנוּפדנַאטש םעד ןוֿפ סױרַא טייג רעסנעפס

 ןיא סע לֿפיװ ןוֿפ דוסי ַא ןָא ןיטולחל ןַײז טינ ןענעק סנביולג עכעלשטנעמ

 ןגעקַא ."שלַאֿפ ןענַײז סָאװ ןכַאז ןיא וליֿפַא תמא תיצמת ַא, טניֿפעג רע ,תמא

 ןייגרעד ךעלקריװ ,הטמל המו הלעמל המ ןסיוו ךעלקריװ זַא ,רע טזַײװַאב

 .שטנעמ ןרַאֿפ זיא טֿפַאשנסיװ ןוֿפ ַײס ,עיגילער ןוֿפ ַײס ןעעדיא עכעלדנע יד

 רענעטלעז ַא טימ טלקיװטנַא רע .טייקכעלגעממוא עטולָאסבַא ןַא לכש ןכעל

 עטסכעה רעזדנוא זיא העידיה תילכּת םוצ עגונב זַא ,קנַאדעג ןטלַא םעד קיגָאל

 ןשינואג ַא ךרוד טזַײװַאב ןוא ,טשינרָאג ןיטולחל ןסייוו רימ זַא ,ןטיוו וצ המכח

 רָאנ יװ ,ןײטשַאּב טינ שרעדנַא ןעק ןוא ,טײטשַאב ןסיוו רעזדנוא זַא ,זילאנַא

 רע .שרעדנַא סעּפע וצ שינעטלעהרַאֿפ ןיא טמוק סָאװ סָאד ןוֿפ ,ןתוכַײש ןוֿפ

 יער רעד ןוֿפ יא ןזַײרק:סטייקיטעט יד ןוֿפ ןצענערג עטכערעג יד טרעלקרעד

 זַא ,סולש םוצ זדנוא טריֿפ ןוא טֿפַאשנסיװ רעד ןוֿפ יא ,עיֿפָאסָאליֿפ רעזעיגיל

 קיביײא ןַא ןוֿפ גנונעקרעדנָא יד ,דוס-טלעוו ןסיורג םעד ןוֿפ גנונעקרעדנָא יד

 רעבָא ,ןעגנונַײשרע עריא ןסיוו ןענעק רימ רעכלעוו ןוֿפ ,טֿפַארק רעזעירעטסימ

 ןקינײארַאֿפ סע ןכלעו ףיוא ,תמא רעטסכעה רעד זיא ,םצע ריא טינ לָאמ ןייק

 .טֿפַאשגסיװ ןוֿפ ןוא עיגילער ןוֿפ עיֿפָאסָאליֿפ יד ךיז

 ןלעװ סיוועג ץנַאג ןוא ,רעקידנורעבױצַאב ַא ןוא רעּפיט ַא זיא ןינע רעד

 םעד טָא ןוֿפ ןעײלַא יד ןיא ןריצַאּפשמורַא ַײרֿפ ןענעק ּפעק עטנעגילעטניא רָאנ

 ץע םעד ןעורעד וצ ןַײז וצ הכוז גנונעֿפָאה רעד טימ ,"סדרּפ , ןשיֿפָאסָאליֿפ

 טצעזעגרעּביא ןוא ןבירשעג םוטעמוא רעכָא ןרעו קרעװ עשיֿפָאסָאליֿפ .תעדה

 ,רעזעל סַאלק ןטנעגילעטניא ןַא רַאֿפ רָאנ רערעדנַא רעד ןיא ךַארּפש ןייא ןוֿפ

 יֿפל רערענעלק ןייק טינ רעכיז רעזעל עשידִיי יד ןשיװצ זיא סָאלק ָאזַא ןוא

 יָארעג ַאזַא ליטס סרעסנעפס זיא םעד ץֹוחַא .םלועה תומוא יד ַײב יװ ןךרע

 ,ערעלוּפָאּפ ַאזַא גנוגײלרַאד ןַײז ןוא רערָאלק ַאזַא גנַאג-ןעקנַאדעג ןַײז ,רענעט

 יימ ַא רַאֿפ סונעג ןוֿפ םומיסקַאמ ַא רעזעל ןעמַאזקרעמֿפױא םעד טיג סע זַא

 .גנוגנערטשנָא ןוֿפ םומינ
 ,לָאניגירָא סעד רַאֿפ רעסעב טינ ןוא רעגרע טינ זיא גנוצעזרעביא עטוג ַא



 7: טרַאוורַאֿפ

 ןדַײס ,גנוצעזרעביא ןיא ןלעטש ערעװש ןענַײז לַאניגירָא ןיא ןלעטש ערעווש
 רעבירעד םענ ךיא .ןעקנַאדעג סרבחמ םעד ןריזירַאלוּפָאּפ וצ זיא הנווּכ יד
 ךיז ךיא בָאה ןרעסנעּפס "ןרעסעבסיוא, זַא ,ןרעלקרעד וצ טייהנגעלעג יד ָאד
 .רעביא ןעוועג זיא טליצעג בָאה ךיא סָאװ ץלַא זַא ;טביולרעד טינ ץעגרע ןיא
 טימ זַא ,ױזַא שידִיי ןיא שילגנע ןוֿפ קנַאדעג םעד טרָאװ רַאֿפ טרָאװ ןגָארטוצ
 ,ליטס סרבחמ םעד ןרעװ ןבעגעגרעביא ךיוא לָאז ןעניז ןוֿפ טייקיונעג רעד
 ,רעזעל ןֿפױא קורדנַײא םעד זַײװרעטרע ןכַאמ וצ ןעװעג זיא עיציבמַא ןַײמ
 .שידָיי ןיא "ןּפיצנירּפ עטשרע יד, ןבירשעג טָאה רעטנעּפס טרעברעה זַא

 1909 קרָאי + ויג

 לייט ןטײװצ םעד ֹוצ

 גנוצעזרעביא רעד טניז ןֿפָאלרַאֿפ ןענַײז סָאװ ,רָאי 25 רעביא יד ןיא
 ןרעמ ךיז ןלעװ סע זַא ,גנונעֿפָאה סרעצעזרעביא םעד זיא ,לייט ןטשרע ןוֿפ
 :רַאֿפ ךרע ןשּפיה ַא ןיא ,ךַארּפש רעשידִיי רעד ןיא קרעװ עּכעלטֿפַאשנסיװ
 עטצעזעגרעביא טַײצ רעד רעטנוא טנַײשרעד ןבָאה סע ,ןרָאװעג טכעלקריוו
 ,טֿפַאשגסיװ ןוֿפ ןגַײװצ עלַא טעמּכ רעביא שידַיי ןיא קרעװ עלעניגירָא ןוא
 עשיֿפָאסָאליֿפ רַאֿפ חסונ:ךַארּפש רעשידַיי ַא טעברַאעגסיוא ךיז טָאה סע ןוא
 :רָאֿפ רעקיזָאד רעד .ןענימרעט ןוא ןֿפירגַאב עכעלטֿפַאשנסיװ ןוא סעיסוקסיד
 םעד ןוֿפ גנוצעזרעביא יד ןעמענרעטנוא וצ ךעלגעמ טכַאמעג ךיוא טָאה טירש
 :עג יד ןוֿפ סנייא טײקֿפיט ןוא םענרַאֿפ ןַײז טיול זיא רעכלעוו ,לייט ןטייווצ
 ,טלעוו רעכעלטֿפַאשנסיװ רעד ןיא קרעװ ענעביוה

 םוצ ַײרטעג יֹוזַא זיא גנוצעזרעביא יד זַא ,ןגָאז וצ קירעביא זיא סע
 ןוא רעטרעװדמערֿפ ןוֿפ ךיורבעג רעד זַא ןוא ,ךעלגעמ טַײװ יװ לַאניגירָא
 גנולדנַאהַאב עכעלטֿפַאשנסיװ ןייק זיא ייז ןָא סָאװ ,ןענימרעט עטקַארטסבַא
 ןזיװעגסיוא ךיז טָאה סע לֿפיװ ,רעמ ןרָאװעג שצונַאב טינ זיא ,ךעלגעמ ט נ
 ,קיטייג טולָאסבַא ןַײז וצ

 ןָאסירעמ ,א .י ,רד
 ,1935 קרָאי ? וינ

 ט }



 רבחמ ןופ טרָאוװרָאֿפ

 עבַאגסיוא רעטרעֿפ רעד וצ

 יעגנָא טלָאזעג טָאה קרעװ םעד טָא ןוֿפ עבַאגסױא רעטשרע רעד ןיא

 ינעטשרַאֿפסימ יד ןוא ;סַאטשּפָא ןַײז ןגעוו זַײװנָא רעטמיטשַאב ַא ןרעוו ןבעג

 ןבָאה ,ןעװעג טינ זיא זַײװנָא ַאזַא לַײװ ,ןעמונעגסױרַא ןענַײז סָאװ ןשינעד

 .ןבעג וצ סָאד ןעװעג זיא סע קיטיינ יװ ,ןזַײװ רימ רעירֿפ ךָאנ טֿפרַאדעג

 ןלעגיגירָא םעד ןוֿפ טַײז רעטשרע רעד ףיוא גנוקרעמַאב א ןיא םגה

 יָארּפע ןעמָאנ ןרעטנוא סייסע עסיוועג ףיוא ןֿפוררַאֿפ ךיז ךיא בָאה טרָאװרָאֿפ

 סלַא ,"עיגָאלָאיזיֿפ עלַאטנעדנעצסנַארט, ןוא "הביס ןוא ץצזעג ןַײז :סערג

 ןיא ןרעװ טעברַאַאב ןלעװ עכלעו ,סעיצַאזילַארענעג ןטלַאהטנַא סָאװ ענױזַא

 סינ סייסע ענעי ןוֿפ סעטַאד יד רעבָא ןענַײז ,"עיּפָאסָאליֿפ ןוֿפ םעטסיס, רעד

 סָאװ ,טייקיטכיװ:טפיֹוה רעייז ןגעוו זַײװנָא ןייק טינ ךיוא ןוא ,ןרָאװעג ןבעגעג

 ױזַא ,ציצולָאװע ןוֿפ עירָאעט עניײמעגלַא יד םרָאֿפ רעצרוק א ןיא ןטלַאהטנַא יז

 *עג טגָאזעגסױרַא זיא ,ןגעגרעד ןזַײװַאב ערָאלק ןייק ןעוועג טינ ןענַײז סע יו

 ןוא קרעװ סָאד טָא זַא ,גנוניימ יד ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןימעגלַא ןוא ןרָאװ

 ןוא רעטעּפש ןרָאװעג ןֿפַאשעג ןענַײז ךָאנרעד ןעמוקעג ןענַײז סָאװ קרעװ יד

 סניװרַאד 'רמ ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ ערעל רעלעיצעּפס רעד ןוֿפ ןעמונעגסױרַא

 ,"םינימ ןוֿפ םַאטשּפָא רעד,
 ןכַײלג ַא טָאה סָאװ ,"הביס ןוא ץעזעג ןַײז ,סערגָארּפ, ןגעוו ייסע יד

 ןטײװצ ןיא 20 ןוא 17 ,16 ,15 ןעלטיּפַאק יד טימ עירָאעט רעד ןיא םענרַאֿפ

 םעד ןיא ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ טשרצוצ ויא ,קרעװ םעד טָא ןוֿפ לייט

 זיא סע רעכלעו ןיא ,ייסע יד ןוא ;1857 לירּפַא ןוֿפ "ויווער רעטסנימטסעוו,

 ןרָאװעג טעברַאַאב זיא סָאװ ,תמא רענײמעגלַא רעד ןרָאװעג ןבעגעג רוציקב

 עכעלדנע יד, לטיט םעד רעטנוא טנַײשרעד הליחּתכל טָאה ,19 לטיפַאק ןיא

 .1851 רעבָאטקָא ןוֿפ "ויװער לַאנָאיצַאנ, םעד ןיא *עיגָאלָאיזיֿפ ןוֿפ ןצעזעג

 ןפיצנירפ יד, ןוֿפ עבַאגסױא רעטשרע רעד ןיא זַא ,ןזַײװנָא ךיא ןעק רעטַײװ

 עקיטסַײג יד ןרעװ ,1855 ילוי ןיא טקורדעג ןעװעג זיא סָאװ ,?עיגָאלָאכיסּפ ןוֿפ

 ןוא ;עיצולָאװע ןוֿפ טקנוּפדנַאטש םעד ןוֿפ טרעלקרעד ןצנַאג ןיא ןעגנונַיײשרעד

 ,ןלַאטיּפַאק ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןעלטיט יד ןיא טכיורבעג ןרעװ סָאװ ,רעטרעוו יז

 .עגנָא רעטיירב ןענַײז סָאװ ןעעדיא יד ,עטַאד רענעי ןיא ןיוש ,ןַײא ןסילש
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 ףטשרע יד יװ יױזַא .,סייסע עטנָאמרעד טשרָאקָא יד ןיא ןרָאװעג טדנעוו
 רעגָאטקָא ןיא טשרע סױרַא זיא ?םינימ ןוֿפ םַאטשּפָא; םעד ןוֿפ עבַאגסיוא
 םעד טָא ןיא ןרָאװעג ןבירשַאב ויא סָאװ ,עירָאעט יד זַא ,רָאלק זיא ,,9
 ןוא םַאטשּפָא ןקיגנעהּפָאמוא ןַא טַאהעג טָאה ,ערעקיטעּפש יד ןיא ןוא קרעוו
 יז טָאה רע וַא ,ךעלטנייװעג טניימ ןעמ סָאװ ,םעד רַאֿפ ןקידרעירֿפ ַא
 ,ןֿפורעגסױרַא

 ןעגנירד טנעקעג ךעלקריוו ןעמ טלָאװ םַאטשּפָא םעד ןוֿפ טייקרָאלק יד
 :ַאגרָאמוא - ללכב עיצולָאװע טימ ןוט וצ טָאה סָאװ ,אֿפוג קרעװ םעד ןוֿפ
 .עװַאב ןוא ףָאטש ןוֿפ ןענימרעט ןיא -- עשיגַאגרָא-רעביא ןוא עשינַאגרָא ,עשינ
 'רמ סָאװ ,ןסעצָארּפ עכעלמיטנגייא ענעי רוציקב זיולב ןָא טריר ןוא ;גנוג
 קידנרירטסוליא ,159 8 ןיא זיולב ,טּכַארבעגסױרַא קידנצנעלג ױזַא טָאה ןיװרַאד
 סױרַא ךיז טוַײװ רע יװ ,"ןעגנוקריוו ןוֿפ גנוּכַאֿפליֿפרַאֿפ רעד , ןוֿפ ץעזעג םעד
 זיא סָאװ ,ערעל יד ןענָאמרעד וצ טייהנגעלעג ַא טַאהעג ךיא בָאה ,םוטעמוא
 :עגלַא יד זַא ,קידנזַײװנָא :"םינימ ןופ םַאטשּפָא, םעד ןיא ןרָאװעג ןבירשַאב
 :רַאֿפ ןוֿפ גנופַאש רעד רַאֿפ ןבעגעגנָא רעירֿפ בָאה ךיא עכלעװ ,הביס עניימ
 ןרעלקרעד וצ גונעג ןעוועג טינ טלָאװ ,ןעמזינַאגרָא ןוֿפ ןטעטלירַאװ ענעדייש
 .טקעדנַא טָאה ןיװרַאד 'רמ סָאװ ,הביס רעלעיצעּפס רעד ןָא ןטקַאֿפ עלַא
 םעד ןיא ךָאל עטסנרע ןַא ןבילבעג ,ךיז טיײטשרַאֿפ ,טלָאװ ץַאז םעד סָא ןָא
 ןבילבעג טלָאװ קרעװ םעד ןוֿפ עקירעביא סָאד רעבָא }טנעמוגרַא םעניײמעגלַא
 .רעטציא טייטש סע יװ טקנוּפ ןייטש

 .סימ עקיטציא יד זַא ,קידנביילג גנורעלקרעד יד טָא סינ ךַאמ ךיא
 עשלַאֿפ זַא ,סייוו ךיא םערָאװ ;ןדניװשרַאֿפ ךַײלג טימרעד טצוװ שינעדנעטשרַאֿפ
 ןטלַאה ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא לָאמ ןייא ןענַײז סָאװ ,טרָאס םעד ןוֿפ ןעגנוניימ
 ךיא ביג ןגעװטסעדנוֿפ .ןזַײװַאב עטרעקרַאֿפ עלַא ףיוא טקוקעג טינ ,גנַאל ךיז
 ,ןענַײז ייז יװ ןטקַאֿפ יד ןבעג טינ לעװ ךיא בױא זַא ,קנַאדעג םעד ךָאנ
 ןענעק טיג לעװ ןוא שינעדנעטשרַאֿפסימ יד ןציטשרעטנוא טימרעד ךיא לעוװ
 .ןרעהֿפױא לָאז יז ,ןטרַאװרעד

 יד ןוֿפ רענייא ןיא ןעגנורעדנע עקיטכיוו.טינ ןוֿפ םַאנסיױא םעד טימ
 רעד טָא ןוֿפ טסקעט רעד זיא סעיצקערָאק עשיֿפַארגָאּפיט עקינייא ןוא תורעה
 ןבענעגוצ רעבָא בָאה ךיא .רעטצעל רעד ןוֿפ יװ רעקיבלעז רעד עבַאגסױא
 עלומרָאֿפ רענײמעגלַא רעד ףיוא ןקיטירק עסיוועג טלדנַאהַאב סָאװ גנַאהנָא ןָא
 * ,רעירֿפ טמוק סָאװ ,ערעל רעשיֿפָאסָאליֿפ רעד ףיוא ןוא עיצולָאװע ןוֿפ
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 ףעד רעביא ןקיטירק יד לַײװ זלװלײט ,ןרָאװעג טצעזעגרעביא טינ זיא גנאהנַא רעד :
 ןבָאה ,ןרָאװעג טגָאזעגסיױרא ןענַפז יז ןעו ,טמצ רענעי ןוֿפ ע'צולָאװע ןוֿפ ערעל רעניימעגלא
 --=- ,ןטנעמיגרַא עשיֿפָאּטָאליֿפ עַײנ ןייק טיִג מלאהטגא רע ןוא ,סערעטניא ןּפַאנק 8 רָאג רעטציא

 רעצעורצביא רעד



 סקרַאמ ןוא רעסנעּפס ,לעגעה

 טרָאוורַאֿפ

 יקסווָאלטישז םייח ר"ד ןוֿפ

 טָאװ ,"עיֿפָאסָאליֿפ רעשיטעטניס, סרעסנעּפס ןוֿפ דנַאב רעטשרע רעד
 רָאנ טינ טיג ,גנוצעזרעביא רעשידִיי ַא ןיא רענעייל םעד רַאֿפ טציא טגיל
 ,טיובעגסיוא טָאה רעסנעּפס עכלעוו ,םעטסיס רעצנַאג רעד רעביא קילברעביא ןַא
 רעשיֿפָאסָאליֿפ ןַײז טור סע עכלעװ ףיוא ,תודוסי עטסניײמעגלַא יד זיולב טינ
 :ַאב רעשיֿפָאסָאליֿפ ַא רַאֿפ גנוקיטכערַאב עשיטערָאעט רעייז ךיוא רָאנ ,קילב
 טמַאטש ןסיוו סָאד טָא לֿפיװ ףיוא ,ןסיוו ןכעלשטנעמ ןצנַאג םעד ןוֿפ גנוטכַארט
 .גנורַאֿפרע ד רעכעלשטנעמ רעד ןוֿפ

 ןייק טיג זיא טיג רע סָאװ סָאד זַא ,טסּוװַאב רָאלק ךיז זיא רעסנעּפס
 ,םענַײז טינשסיוא םענעי ןוֿפ רָאנ ,ןעשעג : טלעוו ןצנַאג םעד ןוֿפ עיֿפָאסָאליֿפ
 .גסיו ןייר רעד ןוֿפ ןעלטימ יד טימ ןענעקרעד ןענעק ,ןשטנעמ ,רימ סָאװ
 רע ןוא .,טכַארטרעביא ןשיטערָאעט ןטֿפיטרַאֿפ םעד ןוא גנושרָאֿפ רעכעלטֿפַאש
 ןַײז ןָאק סָאד רָאנ זַא ,ןטסיױװיטיזָאּפ יד ןוא ןטנָאק טימ םענייא ןיא טביילג
 ,ןעקנעד ןשיֿפָאסָאליֿפ ןייר ַא ןוֿפ עבַאגֿפױא יד

 ןעגַײז סע זַא ןָא רעסנעפס טמענ ןטנָאק ןוא ןטנַאק טימ םענייא ןיא
 רעד ןיא אֿפוג זַא ,שינעטנעקרעד רעכעלשטנעמ רעד רַאֿפ ןצענערג ָאד
 .שטנעמ רעד עכלעװ ,ןטנעמעלע ךיז ןעניֿפעג גנורַאֿפרעד רעד ןוֿפ טלעוו
 ,שטנעמ ןדעי ןוֿפ דוסי םעד ןיא ןגיל ייז םגה ,ןַײז גישמ טינ ןָאק לכש רעכעל
 רעדנַאנוֿפ רעבָא ךיז טייג רע ,ןעקנעד ןכעלשטנעמ ןדעי ןוֿפ ןוא ןסיוו ןכעל
 טלעװ עצנַאג יד זיא ןטנַאק רַאֿפ ,טקנוּפ ןקיטכיוו רעייז ַא ןיא ןטנַאק טימ
 :שינעטנעקרעד ןכעלשטנעמ םעד ןוֿפ טקודָארּפ ַא גנורַאֿפרעד רעד ןוֿפ
 לס ,('ונו *טרַאה , ,"סיז , ,"טיֹור, יװ) םישוח יד ןוֿפ סעטַאד יד יײס ,סעצָארּפ
 ,"הביס ,, ,"טעטיטנַאװק , ,?"טעטילַאװק, יוװ) דנַאטשרַאֿפ םעד ןוֿפ "ןֿפירגַאב , יד
 "טָאג , ,"טלעוו , יװ) לכש םעד ןוֿפ "ןעעדיא, ערעכעה יד ַײס ,(וכו *גנוקריוו,
 םעד ןוֿפ רָאנ טכַארבעגסױװַא ןרעו (?טיײקיברַאטשמוא , ןוא ?טײהַײרֿפ ,
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 .ַאב ןכעלשטנעמ םעד רעטניה ךיז טוט סע סָאװ ,ןַײזטסּוװַאב ןּכעלשטנעמ
 םעד רַאֿפ זיא סָאד -- ,"אֿפוג ךיז ןיא זיא יז יװ ,ךַאזע רעד ןיא ,ןַײזטסּוװ
 סע יצ ,ןַײז רעכיז טינ וליֿפַא ןענָאק רימ .טלעטשרַאֿפ קיביײא ףיוא ןשטנעמ
 ,שיגעטגעקרעד רעכעלשטנעמ רעד ןוֿפ ץוחמ טלעוו ַא ָאד ללכב זיא

 :שטנעמ םעד ןוֿפ גנוצענערגנַײא רעד ןיא טַײװ ױזַא טינ טייג רעסנעּפס
 ןסיורד םיא רַאֿפ טייטש טלעוו רעקידנסיורד ַא ןוֿפ ץנעטסיסקע יד .ןסיוו ןכעל
 ןכעלנסיורד ןוֿפ גנול ע גיּפשּפָא ןַא זיא שינעטנעקרעד רעזדנוא ,קֿפס ןדעי ןוֿפ
 עיּפָאק עקיטכיר טולָאטבַא ןייק טינ רעבָא זיא גנולעגיּפשּפָא יד .ןעשעג-טלעוו
 טרעוװ ןַײז ןכעלטלעװלַא םעד ןוֿפ ךוּת רעד .טעטילַאער רעכעלטלצוו רעד ןוֿפ
 זדנוא רַאֿפ טנַײשרעד ןוא שינעטנעקרעד רעכעלשטנעמ רעד ןיא טרעדנערַאֿפ
 רעכעלנסיורד רעד ןוֿפ טלעװ רעד ןיא גנוגעװַאב ,עירעטַאמ ,טַײצ ,םיור יו
 ןוֿפ טלעװ רעד ןיא ןסעצָארּפ עקיניזטסּוװַאב עשיכיסּפ יװ ןוא ,גנורַאֿפרעד
 עדייב ןוֿפ ךוּת רעטסקינייװענגיא רעד .גנורַאֿפרעד רעטסקינייװעניא רעזדנוא
 .עג רימ .ןגרָאברַאֿפ קיביײא ףיוא זדנוא רַאֿפ רעבירעד זיא גנורַאֿפרעד ןטרַא
 עקידנעטש ,ןעגנורעדנערַאֿפ ןטלעװ-סגנורַאֿפרעד עדייב יד טָא ןיא רעבָא ןעניֿפ

 :ןגעק ןוא גנוקריו ןוֿפ ,טעטילַאזוַאק ןוֿפ פיצנירּפ םעד טיול ,ןטַײברעביא
 ץלַא ,טלעװ:סגנורַאֿפרעד רעד ןיא ןַײרַא ןעגנירד רימ רעֿפיט סָאװ .גנוקריוו
 טנעמוקרָאֿפ קידנעטש יד ןשרעהַאב סָאװ ,סיוא רימ ןעניֿפעג ןצעזצ ג רעמ
 .רָאֿפסנַארט ןענַײז ןצעזעג עגעי זַא ,ןעמעננָא רימ ןֿפרַאד .ןטַײברעביא עקיד
 ,ןעגנורעדנע עכעלקריװ ןוֿפ ןעגנולעגיּפשּפָא עטעברַאעגרעביא ,עטרימ
 רעכעלשטנעמ ַא ןוֿפ ץוחמ ,טלעוװ רעד ןיא רָאֿפ ןעמוק סָאװ ,ןצעזעג עכעלקריוו
 .שינעטנעקרעד

 טקידנע ָאד ,ןייטש ןבַײלב עיֿפָאסָאליֿפ יד זומ ץענערג םעד טָא ַײב רעבָא
 טבייה ץענערג טַײז רענעי ףיוא ,ןסיוו ןכעלשטנעמ םעד ןוֿפ הלשממ יד ךיז
 רעכעלשטנעמ רעד ביוא ."ןרַאבנעקרעדמוא , םעד ןוֿפ הלשממ יד ןָא ךיז
 ןכעלשטנעמ םעד ןוֿפ ץענערג םעד טָא ַײב ןייטש ןבַײלב טינ ליוװ קנַאדעג
 ,ןביולג ןכעלשטנעמ םעד ןוֿפ געוו רעד ןֿפָא םיא רַאֿפ זיא ,ןסיוו

 רעד ןוֿפ ןצענערג יד ןיא טבַײלב סָאװ ,עיֿפָאסָאליֿפ ַא ןוֿפ עבַאגֿפױא יד
 ןעמוק סָאװ ,ןסעצָארּפ עלַא ןוֿפ ט יי ה ניי א יד ןעניֿפעגוצסױא זיא ,גנורַאֿפרעד
 ןקיצנייא-ןייא ףיוא ןצעזעג-לצנייא עלַא ןוֿפ גנוריֿפקירוצ יד ןוא ,רָאֿפ ריא ןיא
 .דנורג רעקיצנייא:ןייא רעד טָא זַא ,רעכיז ןַײז ןעמ ןָאק ָאד ךיוא .ץעזעגדנורג
 ןוא גנורַאֿפרעד רעד ןוֿפ סעטַאד עלַא ךרוד טתמארַאֿפ טרעו רע ןעוו ,ץעזעג
 רעוויטקעיבוס זיולב . ןייק;טינ זיא ,ןטֿפַאשנסיװ-לצנייא יד ןיא ןצעזעג עלַא ןוֿפ
 ןוֿפ גנולעגיּפשּפָא עכעלשטנעמ ַא רָאנ ,ןשטנעמ ַא ןוֿפ טכַארטסױא
 ךיוא ןשרעה סָאװ ,ץעזעגדנורג ןכעלטייהנייא ןַא ןוֿפ ןוא טייקכעלטייהנייא ןַָא
 ,טלעוו רעקידנסיורד רעד ןיא

 רעסנעּפס טָאה ןינב ןשיֿפָאסָאליֿפ ַא ןוֿפ עבַאגֿפױא עלַאסָאלָאק יד טָא
 רעדלעֿפ יד ףיוא .טריֿפעגכרוד שיטָאמעטסיס יז טָאה רע ,ךיז ףיוא ןעמונֶעג
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 עקירעביא יד ןגעװ .קיטע רעד ןוא עיגָאלָאיצָאס ,עיגָאלָאכיסּפ ,עיגָאלָאיב ןוֿפ
 רע טָאװ רוטלוק רעכעלשטנעמ רעד ןוא ןסיוו ןכעלשטנעמ םעד ןוֿפ רעדלעֿפ

 ירעביא עניײמעגלַא ןוא ןעקנַאדעג ,ןעגנושרָאֿפ:לצנייא עלוֿפטרעװ ןזָאלעגרעביא

 שרעדנַא ןוֿפ ןעגנוצַאשּפָא עשיטירק ןוא ןעייסע ,ןעלקיטרַא ענַײז ןיא ןקילב

 .רעשרָאֿפ עקידנעקנעד
 ןרעֿפטנערַאֿפ וצ סָאד -- ?עבַאגֿפױא ןַײז טריֿפעגכרוד רע טָאה ױזַא יו

 ?ךנורג ענַײז ןוֿפ םענייא וצ טרָאװר ַָא8ֿ ַא ןוֿפ עבַאגֿפױא יד ןַײז טינ ןָאק

 .עיֿפָאסָאליֿפ רעשיטעטניס ןַײז ןוֿפ דנַאב ןטשרע םעד וצ ,ןטֿפיױש עקידנגייל

 טרע װ םעד רעביא קילברעביא םעניילק ַא רָאנ ןבעג ןווורּפ רימ ןליוו ָאד

 גנולקיװטנַא רעד רַאֿפ ןֿפַאש ןשיֿפָאסָאליֿפ סרעסנעפס ןוֿפ ט ַײ ד ַא ב םעד ןוא

 .שינעטנעקרעד רעכעלשטנעמ רעד ןוֿפ

 ןעגנוטעברַאסיוא ןוא ןעגנושרָאֿפ ערעדנַא יד ןוא ןטֿפירשדנורג טרעסנעּפס

 רעד סָאװ ,השורי רעקיטסַײג רעסיורג רענעי וצ קֿפס ילב ןרעהעג ענַײז

 ,השורי ַא -- ,ןטסקיצנַאװצ םעד רַאֿפ ןזָאלעגרעביא טָאה טרעדנוהרָאי רעטנצנַײנ

 .רָאי ןוא תורוד לֿפיװ סיי רע ןבעל אמּתסמ ךָאנ ןלעװ סע רעכלעוו ןוֿפ

 אמתסמ טרעדנוהרָאי רעדעי ןוא רוד רעדעי טעװ ַײברעד ןוא ,רעטרעדנוה

 טימ ךיוא ךיז טײגַאב טייהשטנעמ עקידנעקנעד יד יו ,ריא טימ ךיז ןײגַאב

 רקיע רעד -- ,רעטרעדנוהרָאי עקידרעירֿפ יד ןוֿפ תושורי עשיֿפָאסָאליֿפ יד

 ,לעטָאטסירַא ןַא ,ןָאטַאלּפ ַא ןוֿפ ןעמעטסיס יד טימ :טַײצ רעשיכירגטלַא רעד ןוֿפ

 ןעגיֿפעג סָאװ ,רעקנעד ףיוא ןעמוק רוד ןדעי ןיא ,'וכו ,יוכו ,י'וכו ,רוקיּפע ןַא

 סיוא ןשטַײט ייז עכלעוו ,ןפיצנירּפדנורג עשיֿפָאסָאליֿפ תורצוא עטלַא יד ןיא

 עשיֿפָאסָאליֿפ ענעגייא ערעייז ןיא ןַײרַא ייז ןעיוב ןוא רעגייטש םעַײנ ַא ףיוא
 ,םינינב

 םעד ןוֿפ השורי רעשיֿפָאסָאליֿפ רעד טימ ןַײז אמתסמ סָאד טעװ ױזַא

 השורי סרעסנעּפס טימ ןַײז ךיוא סָאד טעװ יױזַא ,ללכב טרעדנוהרָאי ןטנצנַײנ

 טימ הרוש ןייא ןיא ןרעװ טלעטשעגקעװַא רעכיז ןעק סע ןעמָאנ סעמעװ ,טרֿפב

 .ָאליֿפ רעד ןוֿפ עטכישעג רעקירעהַאזיב רעצנַאג רעד ןיא רעטסַײג עקידנריֿפ יד

 יװ רעשרַאֿפ ןוא רעקנעד רעקידלַאװעג ַאזַא ךָאד טָאה טסיזמוא טינ ,עיֿפָאס

 ?רַאֿפ וצ ןרע סנ ע פ ס טָאה רע ןַא ,טרעלקרעד ךעלטנֿפע ןי וװ ר ַא ד

 .כרוד טכַאמעג ךעלנעמ םיא טָאה סָאװ ,לעטשנַײא ןשיטערָאעט םעד ןעקנַאד

 םעד ןיא ךָאנ ןוא ,םינימ יד ןוֿפ םַאטשּפָא םעד ןגעוו עירָאעט ןַײז ןריֿפוצ
 .קַארַאכ טַײצ ןַײז ןוֿפ ןטנרעלעג ןסיורג ַא וצ ווירב ַא ןיא רע טָאה 1870 רָאי

 ןשילגנע ןקידנבעל רעטציא ןטסערג םעד יװ ,ןרעסנעּפס טריזירעט
 .,"ףָאסָאליֿפ

 םעד ןוֿפ השורי רעקיטסַײג רעצנַאג רעד ןיא רצוא רעטסקיטכיװ רעד
 סָצװ ,גנולקיװטנַא ןוֿפ עיר ָאעט יד רעבָא זיא טרעדנוהרָאי ןטנצנַײנ

 רעװיסערגָארּפ רעדעי ןיא טוג קיבא ןַא ןבַײלברַאֿפ וצ ןסנַאש עלַא טָאה
 ןֿפָאסָאליֿפ יִד ןוֿפ ר ע װ ,ןגערֿפ רימ ןעו ןוא ,שינעטנעקרעד רעכעלשטנעמ



 אצ סקראמ ןוא רעטנעפס ,לעגעה

 ןיא עירָאעט יד טָא ןעגנערבנַײרַא ןיא קלח ןטסערג םעד ןגָארטעגנַײרַא טָאה
 ילֵז ,ייז ףיוא ןעװעג עיּפשמ טָאה ןוא טַײצ רעד ןוֿפ תֹוחומ עקידנעקנעד יד
 טלָאמעד ,טכיל ריא ןיא ןריֿפכרוד ןעגנושרָאֿפ ןוא ןעקנַאדעג ערעייז עלַא ןלָאז
 ןֿפרַאד סָאװ ,ןֿפָאסָאליֿפ ןוֿפ ןעמענ ייוו צ טנורגרעדָאֿפ ןיא סױרַא ךיז ןקור
 .רעסנעּפ ס ןֹוא לע גע ה ןענַײז סָאד ,רעצעלּפ עטשרע יד ןעמענרַאֿפ
 ךיז טָאה סָאװ ,גנווש ןקיטסַײג ןסיורג םענעי ןוֿפ סולשּפָא ןַא --- לעגעה
 רעד ןיא תוחומ עוויסערגָארּפ יד טשרעהַאב טָאה -- ,ןטנ ַא ק טימ ןביוהעגנָא
 רעד ןיא --- רעסנעפס .טרעדנוהרָאי ןטנצנַײנ םעד ןוֿפ טֿפלעה רע טשרע
 ןיא זיב ןרָאי רעקיצכעז ףוס םעד ןוֿפ ןביױהעגנָא -- ,טֿפלעה רעטײ װצ
 רעשיֿפָאסָאליֿפ רעד רָאנ טיִנ ,טרעדנוהרָאי רעזדנוא ןוֿפ ןרָאי עטשרע יד טימ
 .נסיװ יד ךיוא ,גנולקיװטנַא עקיטסַײג ענײמעגלַא יד רָאנ טינ ,קנַאדעג
 ןרעסנעּפס רעטנוא ןוא ןלעגעה רעטנוא ןֿפרָאװעגרעטנוא ךיז ןבָאה ןטֿפַאש
 רעשלעגעה רעד ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא רעירֿפ -- ,גנולקיװטנַא יד ,םּתעשב
 -- ,"עיצולָאװע , רעשרעטנעּפס רעד ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא ךָאנרעד ,?קיטקעלַאיד
 געוו םעד ןטכױלַאב ןבָאה ןלַארטש עריא סָאװ ,ןוז עלַארטנעצ יד ןרָאװעג זיא
 זיא קיטקעלַאיד רעשלעגעה רעד ןוֿפ ,רעשרָאֿפ ןדעי ןוא רעקנעד ןדעי ןוֿפ
 יד טימ םויסקר ַאמ רעד ןסקַאװעגסױרַא טֿפַאשנסיװ רעלַאיצָאס רעד ןיא
 .סױרַא זיא *עיצולָאװע , סרעסנעּפס ןוֿפ ,ןסקרַאמ לרַאק ןוֿפ קרעוו עשיסַאלק
 'סקרַאמ ,ןעניװרַאד ןוֿפ קרעװ עשיסַאלק יד טימ םזיניװ רַא ד רעד ןסקַאװעג
 ,קרעװ ייוװצ יד ןענַײז "םינימ יד ןוֿפ גנומַאטשּפָא, סניװרַאד ןוא *לַאטיּפַאק,
 יז ןוא ,טלעװ רעטעדליבעג רעד ןוֿפ תוחומ יד טריזינָאיצולָאװער ןבָאה סָאװ
 םעד :קנַאדעגדנורג ןקיבלעז םעד ןוא ןייא ןוֿפ ןעגנוריזילַאצר ןענַײז עדייב
 טעּפמיא םעד טימ ךיז טגָארט "לַאטיּפַאק, 'סקרַאמ ,גנולקיװטנַא ןוֿפ קנַאדעג
 םָארטש םעד טימ -- ןטֿפירש סניװרַאד ;"קיטקעלַאיד , רעשלעגעה רעד ןוֿפ
 ,םזינָאיצולָאװע ןשרעסנעּפס םעד ןוֿפ

 .עגכרוד לָאמַא טָאה ,עלשימ ,"רענַאילעגעה:טלַא, ןַא ,דימלּת ַא סלעגעה
 טָאה רע .עיֿפָאסָאליֿפ סניבר ןַײז ןוא סרעסנעּפס ןשיװצ לעלַארַאּפ ַא טריֿפ
 רעקנעד עדיב עכלעװ ןיא ,ןטקנוּפ יד ףיוא גָאװטּפױה יד טגיילעג רעבָא
 :סגנולקיװטנַא םעד ןוֿפ ןכירטש ענײמעגלַא יד ףיוא ה"ד ,ףיונוצ ךיז ןעייג
 ןיא ?קיטקעלַאיד , ןַײז טריזירעטקַארַאכ רע ןעוו ,סקרַאמ לרַאק ךיוא .קנַאדעג
 ןיא סָאד טוט ,?לַאטיּפַאק, םענוֿפ עגַאלֿפױא רעטייווצ רעד וצ טרָאװרָאֿפ םעד
 ,טנעה עדייב טימ ןבירשעגרעטנוא ךיז טלָאװ רעסנעּפס עכלעוו רעטנוא ,רעטרעוו
 רַאֿפ זַא ,טגָאזעג טרעוו סע ּוװ ,ךוב ןַײז ןגעו לקיטרַא ןשיסור ַא טריטיצ רע
 ןעמרָאֿפ עכעלטֿפַאשלעזעג יד ןיא ןעניֿפעגוצסױא קיטכיװ זיא ,ןסקרַאמ ,םיא
 ,"רערעדנַא ןַא ןיא םרָאֿפ ןייא ןוֿפ גנַאגרעביא רעייז ה"ד ,גנולקיװטנַא רעייז,
 סקרַאמ ןוא ,רָאֿפ טמוק גנַאגרעביא ַאזַא רעכלעוו טימ ,טייקידנעװטיונ יד ןוא
 עשיטקעלַאיד יד רעדייא ,טרעדלישעג שרעדנַא סעּפע ָאד טרעוו , :ףוסל טגערֿפ
 :נעּפס ןוֿפ עדָאטעמ יד ךרוד ןוא ךרוד ךיוא ךָאד זיא סָאד רעבָא !"עדָאטעמ



 יקסווָאלטישז םייה ר"ד אז

 עלַא ןיא ךיוא רָאנ ,עיגָאלָאיצָאס רעד ןיא רָאנ טינ םזינָאיצולָאװע סרעס

 !טֿפַאשנסיװ רעכעלשטנעמ רעד ןוֿפ ןגַײװצ ערעדנַא

 ןשיװצ לעלַארַאּפ עכעלטנירג ַא ןריֿפוצכרוד טניולעג תמאב ךיז טלָאװ סע

 ןשיטקעלַאיד  'סקרַאמ ןוא םזינָאיצולָאװע סרעסנעּפס ,קיטקעלַאיד סלעגעה

 טלעיפיצגירּפ עקיטכיװ עכעלטע ןטַײדנָא רָאנ רימ ןליוו ָאד ,?םזילַאירעטַאמ

 .ןיגרעדנַאנופ ךיז ןוא ךיז ןײגֿפױנוצ ןזֿפ ןטקנוּפ

 :ללבֿפױא רעד ןיא םעטסיט עשיטקעלַאיד ןַײז טעברַאעגסיוא טָאה לעגעה

 רעד ןיא ץלַא .קיזיֿפַאטעמ רעשיטסילַאעדיא רעשטַײד רעד ןוֿפ טַײצ

 ?גנולקיװטנַא עקיזָאד יד טמַאטש ןענַאװנוֿפ רעבָא ! עי --- ,ךיז טלקיװטנַא טלעוו

 יד .לעגעה טרעֿפטנע ,"עעדיא ,, רעד ןוֿפ -- ! ןגָארטעג יז טרעװ ןעמעוו ןוֿפ

 סָאװ ,ןעעדיא ןוֿפ םעטסיס רעד רַאֿפ שוֿבל רעד רָאנ זיא טלעוו עלעירעטַאמ

 ,ןילַא ךיז ןוֿפ ךיז ןעלקיװטנַא

 סקרַאמ ןעוו ,קנַאדעג ַאזַא ןוֿפ ּפָא עדייב ךיז ןגָאז רעסנעפס ןוא סקרַאמ

 ןייק טינ עלעעדיא סָאד , זיא םיא רַאֿפ זַא ,טרָאװרָאֿפ ןקיּבלעז םעד ןיא טבַײרש

 לכש ןכעלשטנעמ ַא ןיא טלגיּפשענּפָא ,טלעוו טלעירעטַאמ יד יװ ,ךַאז רעדנַא

 םעד סיױהַא ָאד רע טגָאז -- ,"קנַאדעג ןוֿפ ןעמרָאֿפ יד ןיא טצעזעגרעביא ןוא

 ַײב .שינעטנעקרעד רעד ןוֿפ עירָאעט סרעסנעּפס ןוֿפ ךיוא קנַאדעגדנורג

 ,שיטסיסקרַאמ ױזַא טגנילק סָאװ ,אנקסמ ענעי ךיוא רימ ןעניֿפעג ןרעסנעּפס

 ןעקנַאדעג עכעלשטנעמ יד ךיוא רָאנ ,ןעמרָאֿפסנבעל עשיגָאלָאיב יד רָאנ טינ זַא

 .הֿביֿבס רעקימורַא רעד וצ גנוסַאּפוצ ַא ןוֿפ ןטקודָארּפ ןענַײז

 טליּפש "ןתוכַײש עכעלנסיורד וצ ןתוכַײש עטסקינייװעניא ןוֿפ גנוסָאּפוצ יד,

 .עיצולָאװע ןוֿפ עירָאעט סרעסנעּפס ןיא עלָאר עלַאסָאלָאק ַא

 ןשיװצ טײרטש רעצנַאג רעד זַא ,טרעכיזרַאֿפ סלעגנע !רעמ ךָאנ ,עי

 -- רעירֿפ זיא סָאװ :עגַארֿפ רעד םורַא ךיז טיירד םזילַאירעטַאמ ןוא םזילַאעדיא

 רעדָא ,ןַײזטסּוװַאב , םעד ןוֿפ "ןַײז, סָאד טמַאטש ? *ןַײזטסּוװַאב , רעדָא ?ןַײזע

 ןוֿפ טמַאטש "ןַײז , :טגָאז םזילַאעדיא רעד ? *ןַײז , םעד ןוֿפ "ןַײזטסּוװַאב , סָאד

 ."ןילז , םעד ןוֿפ טמַאטש "ןַײזטסּוװַאב; ; טגָאז םזילַאירעטַאמ רעד ,=ןַײזטסּוװַאב,

 טנכערעגוצ רעסנעּפס ףרַאד ,ץַאזדנורג רעד טָא רָאנ זיא םזילַאירעטַאמ ביוא

 ךָאנ וא ןטסילַאיועטַאמ יד ֹוצ -- ןסקיַאמ טימ םענייא ןיא --- ןרעוו

 .געּפס תעֿב ,רָאנ סָאד טגָאז (סלעגנע) סקרַאמ לַײװ ,טכער ןרעסערג ַא טימ

 ?טסּוװַאבמוא יד ױזַא יו ,ןזַײװַאב וצ ?עיגָאלָאכיסּפ, ןַײז ןיא ךיז טימַאב רעס

 ןכעלנסיווד םעד וצ גנוסַאּפוצ ןוֿפ סעצָארּפ םעד ןיא ,ןרעו ןעגנוגעװַאב עקיניז

 .ןסעצָארּפ עשיכיסּפ קיגיזטסּוװַאב ןיא טלדנַאװרַאֿפ ,"ןַײז

 ןשיװצ הנימ.אקֿפנ עסיורג יד סױרַא טגנירּפש סע ּוװ טָא --- רעבָא

 זַא ,ערעל יד רָאנ טינ זיא םזילַאירעטַאמ ,םזילַאירעטַאמ םעד ןוא ןרעסנעּפס

 סָאד זַא ,גנורעכיזרַאֿפ יד ךָאנ זיא סע ."ןַײז , םעד ןוֿפ טמַאטש "ןַײזטסּוװַאב , סָאד

 ,שינעטנעקרעד רעכעלשטנעמ רעד ןוֿפ ץוחמ ,טלעוו רעכעלנסיורד רעד ןוֿפ *ןַײז,

 ,םיור ןוֿפ טיײטשַאב סָאװ ,"ןַײז/ ךעלרעפרעק ַא ,ךַײזמ לעירעטָאמ ַא זיא



 אלו סק רא מ ןוא רעסנעטפס ,לעגעה

 ןענַײז ןסעצָארּפ עשיכיסּפ יד ךיוא זַא ןוא ,גנוגעװַאב ןוא עירעטַאמ ,טַײצ
 .עירעטַאמ רעד ןיא ןעגנוגע װַאב ְךוּת ןיא

 ,טנקייל רע .קילב ןשיטסילַאירעטַאמ ַאזַא ןוֿפ טַײװ ץנַאג זיא רעסנעּפס
 םעד ןיא ןעגנירדנַײרַא ןָאק לכש רעכעלשטנעמ רעד זַא ,ןעזעג ןבָאה רימ יו
 טַײז ןייא ןוֿפ גנוגעװַאב ןוא עירעטַאמ ןענַײז םיא רַאֿפ .טלעוו רעד ןוֿפ "ךוּת,
 זדנוא ןַא ןוֿפ ןעגנוזַײװסױרַא --- רערעדנַא רעד ןוֿפ ןסעצָארּפ עשיכיסּפ ןוא
 .רָאֿפ ךיז ןענָאק רימ ןכלעװ ,"ןַײז ןקידװענעקרעדמוא ,ןטנַאקַאבמוא
 םורַא יװַא .טקריװ סָאװ ,טֿפַארק ַא ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא רָאנ ןלעטש
 ?ַא טעמ רעשיטסילַאירעטַאמ רעד ןוֿפ דלעֿפ סָאד ןצנַאג ןיא רעסנעּפס טזָאלרַאֿפ
 .שטנעמ ַא ןוֿפ ןצענערג יד טייהרעטכערעגמוא רעבירַא טזַײרּפש סָאװ ,קיזיֿפ
 םענייא ןיא ,ןביולג םעד רַאֿפ ריט ַא ןֿפָא טזָאל רע ,גנורַאֿפרעד רעכעל
 .טעג ַא טשרעה טלעוו רעד ןיא זַא ,עיגָאלַאעט רעד ןוא עיגיל ער רעד טימ
 ןכעלשטנעמ םעד רעביא רעכעה ליֿפ ױזַא ףיוא רשֿפא טייטש סָאװ ,לכש רעכעל
 ןוֿפ םזינַאכעמ םעד רַאֿפ רעכעה זיא לכש רעכעלשטנעמ רעד לֿפיװ ףיוא ,לכש
 טזָאל סע זַא ,םזילַאעדיא םעד הדומ רעסנעּפס זיא סָאד ךיוא ןוא ,רעגייז ַא
 ןוֿפ ןענימרעט ןוא טלעװרעּפרעק עכעלנסיורד יד ןבַײרשַאב רעגנירג ךס ַא ךיז
 טלעװ עשיכיסּפ יד :טרעקרַאֿפ רעדייא ,ןבעל ןשיכיסּפ ןטסקיניײװעניא רעזדנוא
 "עירעטַאמ .ןעגנוגעוַאב עכעלרעּפרעק עכעלנסיורד יד ןוֿפ ןענימרעט יד ןיא
 ןענַײז ייז .ןעשעגיטלעוו םעד ןוֿפ ךוּת רעד טינ םעד יֿפל ןענַײז ?טסַײג , ןוא
 רעד וצ גנוסַאּפוצ ןַײז ןיא ,ןשטנעמ םעד ןוֿפ טכַארבעגסױרַא ,ןלָא במיס רָאנ
 | .טלעוו רעכעלנסיורד

 עדיא רעד תוחנה ייװצ יד טָא טימ רָאנ ךיז טנגונַאב רעסנעּפס רעבָא
 עדייב רַאֿפ טכַאמ רע ,עיגילער רעשיגָאלָאעט רעד ןוא קיזיֿפַאטעמ .רעשיטסילַא
 ךיז טנגעז --- ןוא טוה ןַײז ּפָארַא ןדייב ייז רַאֿפ טמענ ,סקינק ןכעלֿפעה ַא
 וצנַײרַא ,עבַאגֿפױא רעשיֿפָאסָאליֿפ ןַײז וצ ךיז קידנרעקמוא .ּפָא ייז טימ ףּכיּת
 וצסיוא ןוא שינעטנעקרעד רעכעלשטנעמ רעד ןיא טייקכעלטייהנייא ןגָארט
 טשרָאֿפ --- ,ןצעזעג ערעדנַא עלַא ןיא טשרעה סָאװ ,ץעזעגדנורג םעד ןעניֿפעג
 טלעװ רעצנַאג רעד ,טסילַאירעטַאמ רענייר ַא יװ טעמּכ רעסנעּפס טקנעד ןוא
 םיא ַײב טרעוו ,גנורַאֿפרעד רעכעלשטנעמ ַא וצ ךעלגנעגוצ זיא סָאװ ,סעצָארּפ
 ןוֿפ ,"ףָאטשטלעװ, םעד ןוֿפ גנוטלַאהֿפױא רעד וצ טריֿפעגקירוצ ףוס לּכ ףֹוס
 ןיא גנֹולײטרַאֿפ רענעדײשרַאֿפ רעייז וצ ןוא גנוגעװַאב רעד ןוא טֿפַארק רעד
 ,טַײצ ןוא םיור

 --,טרעדנוהרָאי ןקירָאֿפ םעד ןוֿפ ןֿפָאסָאליֿפ:סגנולקיװטנַא עסיורג ײרד עלַא
 ענײמע גלַא ןַא טכַארבעגסױרַא ךיוא ןבָאה -- ,סקרַאמ ןוא רעסנעּפס ,לעגעה
 ערעדנַא עלַא ןיא טשרעה סָאװ ,ץעזעג-סגנולקיװטנַא םעד רַאֿפ עלומרָאֿפ
 רעדנַאנוֿפ ירמגל רעסנעּפס ךיז טייג עלומרָאֿפ רענײמעגלַא רעד טָא ןיא .ןצעזעג
 .וא רעסיורג רעד ךיז טקעלּפטנַא ריא ןיא דָארג ןוא ,ייווצ ערעדנַא יד טימ
 ןלעגעה ַײב גנולקיװטנָא רעשיטקעלַאיד רעד ןשיוװצ טשרעה סָאװ ,דיישרעט



 י'קסווָאלטישז םייח ר"ד אצל

 רעדנַא רעד ןוֿפ םזינָאיצולָאװע סרעסנעּפס ןוא טַײז ןייא ןוֿפ ןטקרַאמ ןוא

 ,טַײז
 ?עניא , ןוֿפ ןביוטעגנָא גנולקיװטנַא יד טרעװ ןסקרַאמ ןוא ןלעגעה ַײב

 ןלעגעה ַײב) ףירגַאב ןדעי ןיא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,"ןכורּפשרעדיװ עטסקינײװ

 טמוק םעד יֿפל .ןסקרַאמ ַײב) גנוגעװַאב רעכעלרעּפרעק רעדעי ןיא רעדָא

 רעדָא ,סיועט רעד (א :סעזַאֿפ ַײרד ךרוד טכַאמ גנולקיװטנַא עדעי זַא ,סיוא

 יד רעדָא ,סיזעט םעד ןוֿפ גנונ ע ק יי לֹּפ ָא יד ,סיזעטיטנַא רעד (ב ,"גנוצעז, יד

 יײלּפָא רעד ןוֿפ גנונעקײלּפָא, יד ,סיזעטניס רעד (ג ףוסל ןוא ,גנוצעזנגעקטנַא

 ןַײז טימ עגַײז "גנוצעזֿפיױנוצ , יד ,סיזעט םעד וצ רעקקירוצ רעד ,"גנונעק

 רעד ןיא סעצָארּפ רעשיגָאל ןייר ַא סָאד זיא ןלעגעה רַאֿפ .ךוּפיה םענעגייא

 *עװַאב רעלעירעטַאמ ַא סָאד זיִא ןסקרַאמ רַאֿפ ,"עעדיא , רעקידנשרעהַאב:טלעוו

 ןֿפ םרָאֿפ רעד ןיא תוחומ עכעלשטנעמ ןיא טלגיּפשעגּפָא ,סעצָארּפ-טגנוג

 | .ןעקנַאדעג עשיגָאל

 ןיא זיא ץעזעג-סגנולקיװטנַא םעניײמעגלַא םעד רַאֿפ עלומרָאֿפ סרעסנעפס

 יד ."ןכורּפשרעדיװ עטסקינײװעניא, עשיטקעלַאיד יד טָא ןוֿפ ַײרֿפ ןצנַאג

 טקודָארּפ ַא זיא יז ,ייז ןוֿפ טינ טמַאטש גנולקיװטנַא רעד ןוֿפ הביס עקידנבַײרט

 רעד ןוֿפ ןצעזעג יד טױל ,ףָאטשטלעװ םעד ןיא ןעגנוריפורגרעביא ןוֿפ

 םעד ןוֿפ גנוריצנערעֿפיד יד סיױרַא ןעגנערב סָאװ ,טעטילַאזוַאק

 ענַײז עלַא ןיא טײקכַײלג ןוא טײקכַאֿפנײא ןוֿפ גנַאגרעביא םעד ,,*ףָאטש,

 יד ןרעװ טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא .טײקנדײשרַאֿפ ןוֿפ דנַאטשוצ ַא ןיא ןלייט

 ןיא ןדנובעגֿפױנוצ רעטסעֿפ ןוא רעקרַאטש ,*טרירגעטניא , ןלייט ענעדײשרַאֿפ

 ךיז רַאֿפ רימ ןבָאה ,רָאֿפ טמוק סעצָארּפ רעד טָא ּוװ ,ןטרָאד ,טײקצנַאג ןייא

 ,גיא רעד טינ זיא עיצולָאװע יד רעבָא ."סערגָארּפ, םעד ,עיצולָאװע יד

 ףיא  ,גנורַאֿפרעד רעד ןוֿפ טלעװ יד טשרעהַאב סָאװ ,סעצָארּפ רעקיצ

 סױװַא טֿפַארקטלעװ רעד ןוֿפ גנוגעװַאב יד טגנערב הגרדמ רעסיוועג ַא

 ןוֿפ דנובפיונוצ רעטסעֿפ רעד ןכלעוו ןיא ,לַאֿפרעדנַאנוֿפ ַא ,סצרגער ַא

 רעדיװ ךיז ןכַײלג ןטײקנדײשרַאֿפ ערעייז ןוא טכַאװשעגּפָא טרעװ ןלייט יד

 טיול טינ רָאֿפ רעבָא ןעמוק לַאֿפרעדנַאנוֿפ רעד ַײס ,סערגָארּפ רעד ַײס .סיוא

 ,עניילק ךרוד רָאנ ,קיטקעלַאיד רעד ןיא יװ ,ןעגנַאגרעביא עקיטֿפַאהגנורּפש

 .ןרעדנַא ןַא ןיא דנַאטשוצ ןייא ןוֿפ ןעגנורעדנע עכעלקרעמַאב םיוק

 ןיא ןוא עמרָאֿפ רענײמעגלַא רעד ,תוביס יד ןיא ןדיישרעטנוא יד טָא

 "עיצולָאװע, סרעסנעּפס ּפָא ןדייש סעצָארּפ:סגנולקיװטנַא םעד ןוֿפ גנ ַא ג םעד

 רוטַארעטיל רעשיגָאלָאיצָאס רעד ןיא .קיטקעלַאיד רעשיסקרַאמ-לעגעה רעד ןוֿפ

 ?קיטקעלַאיד, ןוֿפ דיישרעטנוא רעד זיא טרֿפב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא ןוא ללכב

 :סױרַא ןצנַאג ןיא טרָאװרָאֿפ ןַײז ןיא טָאה סקרַאמ ןכלעוו -- ,"עיצולָאװע, ןוא

 ןוֿפ דיישרעטנוא םעד טימ ןרָאװעג טרָאּפעגֿפױנוצ טֿפָא --- ,גיוא ןוֿפ ןזָאלעג

 ,קיטקעלַאיד יד ,ןבצל ןכצלטֿפַאשלעזעג םעד ןיא ?עיצולָאװער , ןוא *עיצולָאװע,

 ,ןרעדנָא ןַא ןיא דנַאטשוצ ןייא ןוֿפ ןעגנורעדנע עקיטֿפַאהגנורּפש עריא טימ



 אזא סקראמ ןוא רעסנעפס ,לצגעהװ

 עקידהגרדהב יד רעדייא ,לעטשנַײא רערענָאיצולָאװער רעמ ַא קֿפס ילב זיא
 סָאװ ,רעסנעּפס זַא ,קֿפס םוש ילּב ךיוא זיא סע ןוא .עיצולָאװע עקידרדסּכ
 רענגעג רעטולָאסבַא ןַא ןעװעג גנוױשנָא:טלעװ רעלַאיצ ָאס ןַײז ןיא זיא
 ,טרֿפב עיצולָאװער רעשיטסילַאיצָאס ַא ןוֿפ ןוא ללכב םזילַאיצָאס םעד ןוֿפ
 ןַײז ףיוא טציטשעג ךיז סָאמ רעסיורג ַא וצ זיב טפַאשרענגעג ןַײז ןיא טָאה
 ,עיצולָאװע רעקיטירש:ַײב:טירש ןוֿפ עירָאעט

 ץַאזנגעק םעד  ּפָאט ןייא ןיא ןֿפרַאװֿפױנוצ טינ ןעמ רָאט ןגעװטסעדנוֿפ
 עיצולָאװעריטנַא ןוא עיצולָאװע ,טַײז ןייא ןוֿפ עיצולָאװער ןוא קיטקעלַאיד ןוֿפ
 ןוא ןיילַא לעגעה יװ ,"רעקיטקעלַאיד, לסיב שּפיה ַא .רערעדנַא רעד ןוֿפ
 ענעכָארּפשעגסױא ןעװעג ןענַײז ,"לגילֿפ ןטכער, םעד ןוֿפ םידימלּת ענַײז
 עזעיגילער ןוא עשיטילָאּפ ,עלַאיצָאס ןיא ןרענָאיצקַאער וליֿפַא ןוא ןרָאטַאװרעסנָאק
 ,עלַאיצָאס ןיא ַײס ןרענָאיצולָאװער ךס ַא ןענַײז טַײז רעדנַא רעד ןוֿפ ,םינינע
 ךָאנ ןענַײז ןוא - ןעװעג ,םינינע עזעיגילער ןיא ַײס ,עשיטילָאּפ ןיא ַײס
 רעשיטסינָאיצולָאװע רָאנ ,רעשיטקעלַאיד .טינ רעד ןוֿפ רעגנעהנָא -- רעטציא
 קיטקעלַאיד רערענָאיצקַאער רעד טָאה סקרַאמ יװ טקנוּפ .עירָאעט-סגנולקיװטנַא
 עשיטסיסקרַאמ-טינ יד סיוא ןשטַײט ױזַא ,שטַײטסױא ןרענָאיצולָאװער ַא ןבענעג
 ָאיצולָאװע ןזַאושזרוב ןייר ןשרעסנעּפס םעד ךיוא ןטסילַאיצָאס ערענָאיצולָאװער
 ןדנַאטשֿפױא ערענָאיצולָאװער ךיוא ןַײא ךיז ןיא טסילש סָאװ ,ןעניז ַא ןיא םזינ
 ןבָאה ןקילב עשיֿפָאסָאליֿפ ןוא סעירָאעט עניימעגלַא עלַא .ןשינערעקרעביא ןוא
 רעדָא רעד ןיהּוװ ,ןדנעװ ןוא ןרעק ךיז ןזָאל יײז סָאװ ,הלעמ עסיורג יד
 רעשיטסילַאיצָאס ַא ןוֿפ ?טײקכעלדַײמרַאֿפמוא, יד ,,.ליװ רעקנעד רענעי
 :לָאװע סרעסנעּפס ןוֿפ ךיוא "ןעגנירדסיורַא טוג ץנַאג ךיז טזָאל עיצולָאװער
 | ,םזינָאיצ

 ןקיטכיו ןייא ךָאנ ןבָאה ןֿפָאסָאליֿפ-סגנולקיװטנַא עסיורג ײרד ערעזדנוא
 ליװ סָאד ,ףטסיװיטקעיבָא; ןענַײז עלַא ייז : תוֿפּתושב ךירטש-רעטקַארַאכ
 ןיא גנולקיװטנַא רעד ןוֿפ גנושרָאֿפסױא רעד וצ וצ ןטערט ייז ןעװ זַא ,ןגָאז
 .וצּפָארַא ךיז ייז ןעימַאב ,עטּכישעג רעכעלשטנעמ רעד ןוא טֿפַאשלעזעג ,רוטַאנ
 ןלַאעדיא ערעיײז ןוא ןשטנּוװ עכעלשטנעמ ענעגייא ערעייז ןובשח ןוֿפ ןֿפרַאװ
 ןיהּוװ ,ןעניֿפעגוצסױא ןבערטש ייז .טייהשטנעמ רעד ןוֿפ טֿפנוקוצ רעד רַאֿפ
 טױל ,ןריֿפ טײקידנעװטיונ יפ לע זומ גנולקיװטנַא יד
 "עוויטקעיבוס, ענַײז טימ שטנעמ ןייק עכלצוו ןגעקטנַא ,ןצעזעג ענעגייא עריא
 ,ןעמוקֿפױא טינ ןָאק ןלַאעדיא

 סָאד זַא ,?װיטקעיבָא ןייר, ןענוֿפעגסױא לעגעה רעטלַא רעד טָאה ױזַא
 ןוֿפ עיכרַאנָאמ עשיסַײרּפ יד זיא גנולקיװטנַא-טלעװ רעד ןוֿפ טרָאװ עטצעל
 טרָאװ עטצעל סָאד זַא ןוא טרעדנוהרָאי ןקירָאֿפ םעד ןוֿפ ןרָאי רעקיצנַאװצ יד
 .עיֿפָאסָאליֿפ עשלעגעה ענעגייא ןַײז ויא גנולקיװטנַא רעשיֿפָאסָאליֿפ רעד ןוֿפ
 - ,טכַארבעגסױרַא "וויטקעיבָא, ןייר ךיוא --- ,סלעגנע ןוא סקרַאמ ןבָאה ױזַא
 ,"םוילַאירעטַאמ רעשיטקעלַאיד , רעייז זיִא עיֿפָאסָאליֿפ ןוֿפ טרָאװ עטצעל סָאד זַא



 יק כ ווָאלטישו םייה ה'ד אא

 .ײשרַאֿפ ךרוד -- ,הנוֿפי ילב טריֿפ גנולקיװטנַא עכעלטֿפַאשלעזעג יד זַא ןוא
 ןוֿפ דנַאטשוצ ַא וצ -- ,ןעגנורּפש ערענָאיצולָאװער ןוא ןעגנַאגרעביא ענעד
 רעד ןוֿפ גנוברַאטשּפָא יד רעבָא טעװ ַײברעד ןוא ,םזיכרַאנַא ןשיטסינומָאק ַא
 .ןֿפא ןשיטסיגָאיצולָאװע ןקידהגרדהב ןייר ַא ףיוא ןעמוקרָאֿפ הכולמ
 ,טנכערעגסיוא "ויטקעיבָא, ןוא ?ךעלטֿפַאשנסיװ ןייר, רעסנעּפס ךיוא טָאה ױזַא
 .ַא טיּפַאק ַא וצ ןריֿפ ןומ טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא עלַאמרָאנ יד ןַא

 טעװ טֿפַאשלעזעג רעד ןיא סַאלק רעדעי ּוװ ,םזיכרַאנַא ןשיטסיל
 ,גנַאװצ ןשהכולמ ןכעלנסיורד ַא ןוֿפ קורד ןרעטנוא טינ עלָאר ןַײז ןריֿפכרוד
 ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד וצ טײקטסַאּפעגוצ רעשילַארָאמ רעטסקינגיײװעניא ןוֿפ רָאנ
 ,ןבעל ןכעלטֿפַאשלעזעג ןלַאמרָאנ ַא

 יד ןוֿפ ןעגנושרָאֿפסױא "עוויטקעיבָא, לֿפיװ זַא ,רעבירעד ןעעז רימ
 יוצ רענעי רעדָא רעד וצ "חרכה יּפ לע, ןריֿפ סָאװ ,ןצנעדנעט ןוא ןצעזעג
 רעשרָאֿפ יד ןוֿפ ןלַאעדיא ןוא ןשטנּוװ ?עוויטקעיבוס, ליֿפ ױזַא -- ,טֿפנוק
 ,ייז רעטניה ןקעטש

 .געּפס ןוא סקרַאמ ןכלעװ ןיא ,טקנוּפ ַא ךָאנ ָאד רימ ןבָאה ,םינּפ-לּכ-לע
 .טולָאסבַא ןַא ןוֿפ לַאעדיא םעד ןיא :םענייא ןיא ףיונוצ ךיז ןעייג רעס
 ןֿפ ןמיס רעדעי ןדנּוװשרַאֿפ טרעװ סע רעכלעו ןוֿפ ,טֿפַאשלעזעג רעַײרֿפ
 .רַאֿפ ןדייב יײז ַײב ךיז טָאה סָאװ ,לַאעדיא ןַא -- ,גנַאװצ ןשהכולמ ַא
 גנלקיװטנַא יד ןיהּוװ ,ןעזסױרַאֿפ ןוויטקעיבָא ןייר טשרמולּכ ַא ןיא טלעטש
 ,ןריֿפ טייקידנעוװטיונ יּפ לע זומ

 ;עגנָא ָאד לָאז ךירטש רעכעלשטנעמ סנדייב רעייז ,רענייש ַא ךָאנ ןוא
 רעד ןוֿפ עטכישעג יד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה סקרַאמ ןוא סלעגנע ,ןרעו טקרעמ
 םעד ןוֿפ גנורעװשטנעמ רעד ןוֿפ, עטכישעג יד זיא טייהשטנעמ
 ךָאנ ךיז רימ ןעניֿפעג עלַײװרעד זַא ,טבײלגעג טָאה סקרַאמ ,"ןשטנעמ
 ךעלטנגײא יד ,"טײהשטנעמ רעד ןוֿפ עטכישעגרָאֿפ , רעד ןיא
 ןוֿפ גנּול;רֿפַאב רעלוֿפ רעד ךָאנ ןבייהנָא טשרע ךיז טעװ עטכישעג עכעלשטנעמ
 טלָאמעד ,עיצולָאװער רעשיטסילַאיצָאס רעד ךָאנ ,טעברַא רעכעלשטנעמ רעד
 ןעמ ּוװ ,"טייקידנעווטיונ ןוֿפ הלשממ, רעד ןיא רָאנ טינ ןבעל ןשטנעמ ןלעוו
 הלשממ , רע רע סע ה רעד ןיא ךיוא רָאנ ,"ןצונ ןכעלגסיורד, ַא בילוצ טעברַא
 .שטנעמ רענעי ןוֿפ גנולקיװטנַא יד ןָא ךיז טבייה סע, ּוװ ,?טײהַײרֿפ רעד ןוֿפ
 ,"אֿפוג ךיז ןיא ליצ ַא זיא סָאװ ,טֿפַארק רעכעל

 רעקיטציא רעד זַא ,ןעזעגנַײא תועמשמ ןבָאה סלעגנע ןוא סקרַאמ
 ךָאנ זיא ,?ןצונ ןכעלנסיורד, םענעגייא ןַײז ךָאנ רָאנ ךיז טגָאי סָאװ ,שטנעמ
 ןיא רקיע רעד -- ,ןרע װ טשרע ךָאנ סע ףרַאד רע ,"טינ שטנעמ ןייק רָאג,
 ,"טײהַײרֿפ ןוֿפ הלשממ , רעקיצוננגייא-טינ רעד

 ןטוג, ַא ןוֿפ תוהמ םעד עגונב לעטשגַײא ןקיבלעז םעד טעמּכ ,ןכעלנע ןַא
 ןַײז ןוֿפ דנַאּב ןטײװצ ףוס םעד ןיא .רעסנעּפס טַאהעג ךיֹוא טָאה "ןשטנעמ
 םעד ןֿפוא ןכעלטֿפַאשנסיװ ַא ףױא טעדנירגַאב רֶע רעכלעװ ןיא ,קיטַע



 אצ| 0 סטקראמ ןֹוא רעסגעפס ,לעגעה

 עטסכעה יד, :טֿפנוקוצ רעד ןיא ןשטנעמ םעד ןגעװ רע טבַײרש ,םזִיורטלַא
 ןַא ןעמענ טעװ רע סָאװ ,ןירעד ןיײטשַאב טעװ ןשטנעמ ןטוג ַא ןוֿפ עיציבמַא
 ןֿפ ַא ש ַא ב ןיא - ,םענעגרָאברַאֿפ ןוא םעניילק רָאג ַא ןַײז לָאז -- ,לײטנָא
 ודנוא ןָאק גנורַאֿפרעד יד .(,486 102/1ת0 01 //גמ") ןשטנעמ םצעד
 עקיצוננגייא:טינ סיוכרוד וצ קידנבערטש ,דײרֿפ ןעניוועג ןָאק ןעמ זַא ,ןענרעל
 סָאװ ,ענױזַא רעמ ץלַא ןעמוקֿפױא ןלעװ טַײצ רעד ןוֿפ ףיול םעד ןיא ,ןליצ
 רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא עקידרעטַײװ יד ןַײז טעװ ליצ רעקיצוננגייא:טינ רעייז
 לד ןקילברעד קנַאדעג םעד ןוֿפ ךייה רעד ןוֿפ ןלעװ ייז ןעוו .טייהשטנעמ
 ןלעוו ייז סָאװ ,ןימ רעזדנוא ןוֿפ ןבעל םעד ןוֿפ גנוטלַאטשעג עקידנגיל טַײװ

 רעטַײװ ַא ןיא ןרעוװ םיוקמ טשרע טעװ סָאװ ןוא ןַײז הנהנ טינ לָאמ ןייק ריא ןוֿפ
 טימ ןֿפלעה ייז ךיוא סָאװ ,ןוֿפרעד ךײרֿפ עליטש ַא ןליֿפ יז ןלעװ ,טֿפנוקוצ
 | ,"םוקנַײרַא ריא גנוקריוו רעייז

 רעזדנוא ןטַײררעביא רימ ןליו טקנֹוּפ:"ֿבוטַכב, םעד ףיוא טָא
 .טרָאװרָאֿפ ַא ןוֿפ ןצענערג יד טזַײרּפשעגרעבירַא ןיוש זיא סָאװ ,לעלַארַאּפ

 ןגָאז ָאד ךיא ןָאק עיֿפָאסָאליֿפ רעשיטעטגיס סרעסנעּפס ןגעוו ללּכ ךרדב
 ןעמ ןדיײשרַאֿפ יװ, :ריא ןגעוו ןבירשעג לָאמ ַא ןיוש בָאה ךיא סָאװ ,סָאד
 ןּפיצנירּפדנורג סרעסנעּפס ןוֿפ טרעוו ןשיֿפָאסָאליֿפ םעד וצ ןלעטש טינ ךיז לָאז
 ןוא תורֿבס-לצנייא ןיא ךַײר זיא םעטסיס ןַײז זַא ,ןבעגוצ רעבָא ןעמ זומ
 םעטסיס עצנַאג יד .,ןענעכער ךיז זומ טֿפַאשנסיװ יד עכלעװ טימ ,סעירָאעט
 ,טייקכעלטייהנייא ןוֿפ רעטסומ ַא זיא *עיֿפָאסָאליֿפ רעשיטעטניס , סרעסנעּפס ןוֿפ
 ןוֿפ טנַאק רעד זיא טנָאק טסיגָא ביוא .,םוטכַײר . ןטקַאֿפ ןוא טײקצנַאג
 וצ טכוזעג ןבָאה עדייב ...לעגעה ןַײז רעסנעּפס זיא ,קנַאדעג ןוויטיזָאּפ םעד
 .טייהנייא ךרוד טַײצ רעייז ןוֿפ ןשינעֿפרעדַאב עשיֿפָאסָאליֿפ יד ןקידירֿפַאב
 ךרוד ןוא (טרָאװ םעד ןוֿפ ןעניז ןרעטיירב םעד ןיא) ?םזינָאיצולָאװע ,טייקכעל
 ?ןסיוו ןשיריּפמע ןכַײר ןשיטַאמעטסיס ַא,

 פבגל ןורתי ַא סרעסנעּפס יװ ,ןַײז ףיסומ רעטציא ךיא זומ וצרעד
 ןרעסערג ַא ךס ַא םענייא טֿפַאשרַאֿפ סרעסנעּפס קרעװ רעדיוװטעי זַא ,ןלעגעה
 יד ,רימ ּוװ ,ןטֿפירש סלעגעה ןיא ךיז ןֿפיטרַאֿפ סָאד רעדייא ,גונעּת ןקיטסַײג
 ,לרעּפ -- עלוֿפטרעװ רָאג תמא --- ענלצנייא רָאנ ןעניֿפעגסױא ןענָאק ,עקיטציא
 ןעמעטע ןרעסנעּפס ַײב .סבעװניּפש ןשיזיֿפַאטעמ ללש ַא טימ ענענוּפשעגמורַא

 יעג וצ רעװש תמאב זיא סע .טַײצ רעזדנוא ןוֿפ טֿפול עקיטסַײנ יד רימ
 ןעקנעד וצ ןעניײוװעגנַײא ךיז לָאז טסַײג רעד ּוװ ,עלוש ערעסעב ַא ןעניֿפ
 עשיֿפָאסָאליֿפ סרעסנעּפס רעדייא ,ךעלטייהנייא ןוא טנעװקעסנָאק שיטַאמעטסיס
 ,ןטֿפירש

 ןיא רוטַארעטיל רעשיֿפָאסָאליֿפ רעגנוי רָאג ךָאנ רעזדנוא ןיא דָארג
 ,"עיֿפָאסָאליֿפ רעשיטעטניס, ןַײז ןוֿפ קרעװדנורג יד ןלעֿפ טינ ןרָאט שידִיי
 רָאנ טינ ןלעװ ייז .,סעיֿפַארגָאנָאמ עשיֿפָאסָאליֿפ עטסקיטכיװ ענַײז ךיוא יו
 יד ןבַײרטרַאֿפ רָאנ טינ ,ןרעזדנוא טנָאזירָאה ןקיטסַײג םעד ןכַאמ רעטיירב



 יק סיווָאלטישו םייה ר"ד אאז|

 ,ערעֿפסקנעד רעשידָיי-טלַא רעזדנוא ןוֿפ ןלײטרוארָאֿפ ענעמונעגרעביא השוריב
 ןעַײרֿפ טולָאטבַא םעד ,טסַײג סרעסנעּפס ךרוד ךיוא --- ןלעװ ייז רָאנ
 יֿפַאטעמ רעדָא עזעיגילער ,ןטעטירָאטיוא זיא סע עכלצוו ןוֿפ
 געװ ןַײז ןכוז וצ ןײל ַא רענעײל ןשידִיי ןקידנעקנעד םעד ןֿפלעה --- עשיז
 םעד רַאֿפ ןלעװ סָאװ ,ןעמעלבָארּפ עקיבײא ענעי ןוֿפ גנורעֿפטנערַאֿפ רעד ןיא
 ,םויה:רדס םעד ןוֿפ ןײגּפָארַא טינ לָאמ ןייק טכָארטַאּב סנשטנעמ

 ר"ד קידלוש רעבירעד זיא רוטַארעטיל עשיֿפָאסָאליֿפ עגנוי רעזדנוא
 יד ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה רע סָאװ ,קנַאד ןטסעוג םעד ןענָאסירעמ .א ,י
 ןרעהעג סָאװ ,ןטֿפירש טרעסנעּפס ריא ןיא ןעגנערבוצנַײרַא ,ימ ערעווש רָאג
 .קנַאדעג רעַײרֿפ רענרעדָאמ רעד טור סע עכלעװ ףיוא ,ןלַײז יד וצ

 טינ ןיא ןעגנוצעזרעביא סנָאטירעמ .א ' ר"ד ןוֿפ טרעװ םעד ןגעוו
 רעקיטערָאעט ַא יו ,עיצַאטוּפער ןַײז .טרָאװ ןייא וליֿפַא ָאד ןרילרַאֿפ וצ קיטיינ
 רע .עטלעטשעגנַײא ןַא זיא ,ןטֿפירש עשיטערָאעט ןוֿפ רעצעזרעביא ןַא ןוא
 ,ךַײר ױזַא שידִיי ןַײז זיא ַײברעד ןוא לַאניגירָא םעד וצ ללרטעג טולָאסבַא זיא
 ךיז ןעק לָאמטֿפָא זַא ,ךַארּפש רעזדנוא ןוֿפ טסַײג םעד ײרטעג ןוא ךעלטקניט
 ןיא ןבירשעג טַאהעג רעיוֿפ ײז ןטלָאװ ןיילַא םיובחמ יד טקנופ ,ןטכוד
 ןרָאלרַאֿפ טסעװעג םעד ןענוֿפעגֿפױא רָאג טָאה ןָאסירעמ ר"ד זַא ןוא שידִיי
 ,,,טסקעט םענעגנַאגעג

 ,1926 יאמ ןט18 םָּנּו ,* .ג ,ןָאסדָאה * ןא - ןָאטײרק



 :לייט רעטשרע

 ערַאבנעקרעדמוא סָאד





 לטיּפַאק רעטשרע

 טֿפַאשנסיװ ןוא עיגילער

 סטוג תיצמּת ַא; ןַארַאֿפ ןיא רָאנ טינ זַא ,טֿפָא וצ ןסעגרַאֿפ רימ .1 8
 תיצמּת ַא ןַארַאֿפ ךיא זיא ללכב זַא רָאנ ,"טכעלש ןענַײז סָאװ ,ןכַאז ןיא
 הדומ ןענַײז ןשטנעמ ךס ַא תעב .שלַאֿפ ןענַײז סָאװ ,ןכַאז ןיא וליֿפַא תמא
 רעדעי ןיא טקעטש ךעלטנייװעג זַא ,טײקכעלנַײשרָאװ עניימעגלַא תרוּתב
 עקיזָאד יד עקינײװ רָאנ ןטלַאה ,טייקכעלקריוו לדנרעק ַא סעּפע טײקשלַאֿפ
 ףיוא קסּפ רעייז ּפָא ןביג ייז תעשב ,ןעניז ןיא טײקכעלנַײשרָאװ ענײמעגלַא
 ןיא ,ןטקַאֿפ יד זַא ,ןזיוװַאב ךעלדנע ןעמ טָאה .,ןעגנוניימ סנשטנעמ ערעדנַא
 קעװַא םיא ןעמ טֿפרַאװ ,ןבילג ןסיוװעג ַא דגנכ ןעייג ,טכַארטַאב תוטשּפ
 טעמּכ טלַאֿפ תודגנתה ןוֿפ ןערב ןיא ןוא ;גנוטכַארַאֿפ רעדָא ןרָאצמירג טימ
 םעד ןיא טקעטשעג טָאה סָאװ ,ןוט וצ גערֿפ ַא ךיז ןַײא טינ רָאג םענייק
 ךָאד טָאה סעּפע !לכש ןֿפױא ןשטנעמ ַײב טגיילעג ךיז טָאה רע זַא ,ןביולג
 זַא ,ןַײז וצ דשוח דנורג ַא ןַארַאֿפ ןיא סע ןוא .םיא ןיא ןקעטש טזומעג
 ןעועג זיא ןבױלג רעד סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב "סעּפע, רעקיזָאד רעד
 יד זַא ,ןַײז רשֿפא ךיז געמ :ןעגנורַאֿפרע עסיוועג ערעייז ןָא ןטסָאמעגנָא
 רעּבָא ,עטמיטשַאבמוא ןַא ןוא עּפַאנק ץנַאג ַא ןעוװעג זיא טײקנטסָאמעגנָא
 ךיא ןעמ ןעק השעמ עטסקיניזמוא יד וליֿפַא ,ןטסָאמעגנָא קינייװ ליֿפ ךָאד
 לעוּפב לָאמַא עקַאט ךיז טָאה סָאװ ,סעּפע ףיוא ןריֿפקירוצ לָאמ עלַא טעמּכ
 טינ לָאמ ןייק רָאג ןכַײלגרעד סעּפע טלָאװ סע ביוא םערָאװ ,ןֿפָארטעג שממ
 טנעקעג טינ לָאמ ןייק השעמה:רוּפיס רעשלַאֿפ קידהנושמ ַאזַא טלָאװ ,,טריסַאּפ
 רעד סָאװ ,דליב רענעבירטעגרעביא רעדָא רעטײרדרַאֿפ רעד םגה .ןריטסיסקע
 ךעלנע טינ ירמגל ןיא ,זדנוא רַאֿפ טמָאלעצ ןוא טמירקעצ טָאה *טגָאז ןעמ,
 רעטמירקעצ ןייק טלָאװ טייקכעלקריו רעד ןָא ךָאד ;טייקכעלקריוו רעד וצ
 עכעלשטנעמ טימ סע טייג ױזַא טָא .ןעוועג טינ דליב רענעבירטעגרעביא רעדָא
 ךָאד זיא ,שלַאֿפ ןצנַאג ןיא רָאג ןזַײװסיױא טינ ךיז ןלָאז ייז יוװ .ללּכב סנביולג
 -- ןעגנורַאֿפרע עכעלקריוו ןוֿפ טצָארּפשעגסױרַא ןבָאה ייז זַא ,ֿבייחמ ארֿבס יד



 ןפיצנירֿפ עטשרע יד - רעסגנעפס .ה :

 טכלעװַא ,ךיוא טציא ךָאנ ייז ןבָאה רשֿפא ןוא ,טַאהעג הליחּתכל ןבָאה ייז זַא
 ,טייקיטכיר עמוס עניילק זיא סע

 סע ּוװ ,טייקרעכיז רעמ ךָאנ טימ ןעמעננָא רימ ןנעמ ארֿבס יד טָא
 ןענַײז ןוא ןָא גנַאל ןוֿפ טריטסיסקע ןבָאה סָאװ ,סנביולג חוּכמ ךיז טלדנַאה
 טייקרעכיז רעטסערג רעד טימ ןעמעננָא יז ןגעמ רימ ןוא ;טײרּפשרַאֿפ טַײװ
 ןענַײז ןוא קידנעטש ןריטסיסקע עכלעוו ,סנבױלג ןוֿפ לַאֿפ ןיא ,ץלַא ןוֿפ
 עטנַארוק זיא סע עכלעװַא זַא ,הרעשה יד .ןײמעגלַא רָאג רעדָא טעמּכ
 לָאצ רעד ןוֿפ ךרע יֿפל רעקרַאטש ץלַא טרעװ ,שלַאֿפ ירמגל טינ זיא גנוניימ
 זַא ,ןַײז הדומ ןזומ רימ יװ תויה םערָאװ .טָאה גנוניימ יד סָאװ ,רעגנעהנָא
 עסיוועג ַא ןַארַאֿפ זיא סע ןעװ ןדַײס ,ךעלגעמ טינ שרעדנַא ןיא ןבעל סָאד
 עכעלרעסיוא יד ןוא ןעגנוגַײצרעביא עכעלרעניא יד ןשיװצ גנומיטשנַײא
 יּפ-לע ןַא ,ןַײז הדומ רעביועד ןוומ רימ יװ תויה ןוא ;ןדנַאטשמוא
 ,תמא לייט ַא תוחּפה לכל רעדָא ,תמא ןַא סעּפע טקעטש טײקכעלנַײשרָאװ
 ,ןעגנוגילצרעביא ענעי זַא ,ןַײז הדומ ךיוא רימ ןזומ -- גנוגַײצרעביא רעדעי ןיא
 סע ןכלעװַא ךעלנַײשרָאװ טסכעה ןבָאה ,םענייא ןיא ןטלַאה תוחומ ךס ַא עכלעוו
 ,ןתועט עלעודיווידניא יד ןֿפרַאװסױרַא לָאז ןעמ בוא ןוא .טנעמַאדנוֿפ זיא
 ,תמא .טרעװ ןרעסערג ןסיװעג ַא ךָאנ גנוניימ עטרעטַײלעגסיױא יד טגירק
 ןֿפױא ןעמונעגנָא ןרעװ סנביולג עטײרּפשרַאֿפ טַײװ ךס ַא זַא ,ןגָאז ןעק ןעמ
 וצ ןָא טינ רָאג ןבייה ,ייז ןטלַאה סָאװ יד ןַא ;טעטירָאטױא ןוֿפ ךמס
 יד זַא ,ןריֿפסױא ןוֿפרעד ןעמ ןעק רעבירעד ןוא .;טייקיטכיר רעייז ןריבורּפ
 טײקכעלנַײשרָאװ רעד רַאֿפ היַאר עּפַאנק ַא רָאג זיא רעגנעהנָא לָאצ עסיורג
 טניװעג גנוניימ ַא בוא םערָאװ .תמא טיג רעבָא זיא סָאד .,ןביולג ַא ןוֿפ
 ןילַא סָאד זיא ,ןעגנוכוזרעטנוא עשיטירק ןָא רָאג םענֿפױא ןסיורג ַא
 ,ןעגנוניימ ערעדנַא ענעדײשרַאֿפ יד טימ ללכב טמיטש יז זַא ,היַאר ַא
 ענעדײשרַאֿפ יד טָא סָאװ ךרע.יֿפל ןוא ;ןבָאה ןָא יז ןעמענ עכלעוו יד סָאװ
 ןוא ןעגנוטכַאבָאַאב עכעלנעזרעּפ ףיױא טעדנירגַאב ןענַײז ןעגנוניימ עועדנַא
 רַאֿפ ךיוא תוֿברע עטקעריד-טינ ַא ייז ןביג ךרע םעד ןיא ,לייטרוא םענעגייא
 ;וֿברע עקיזָאד יד זַא ,ןַײז ןעק סע .ןעמיטש ייז רעכלעוו טימ ,גנֹוניימ רעד
 ,טרעװ ַא סעּפע סע טָאה ךָאד רעבָא ;טרעװ ןפַאנק ַא טָאה

 םעד ןגעװ ןעגנוניימ עטמיטשַאב ןעמוקַאב ןענעק ןטלָאװ רימ ןעוו
 ןלָאז רימ ,קיטכיװ זיא סע .ןצונ עסיורג טכַארבעג זדנוא ייז ןטלָאװ ,ןינע
 ןגעװ עירָאעט ענײמעגלַא ןימ ַא סעּפע ,ךעלגעמ בא ,ןטעברַאסיױא
 טרעוו רעייז ןצַאשוצרעביא טינ ןסיװ ןלָאז רימ ידכב ,ןעגנוניימ ענעמונעגנָא
 וצ ןעמוק םעד ןוֿפ ךס ַא .,טרעװ רעייז רעטנוא ייז ןצַאש וצ טינ ךיוא ןוא
 רעד יו ,םעד ןוֿפ ּפָא טגנעה ןגַארֿפ עטריטוּפסיד חוּכמ ןסולשַאּב עקיטכיר
 טמענ ןעמ רעדָא ,וצ ךיז טרעה ןעמ תעב ,עגַארֿפ רעד וצ ךיז טגָארטרַאֿפ לכש
 םוצ ןגָארטרַאֿפ קיטכיר ךיז ןענעק וצ ידּכ ןוא ;חוּכיװ םעניא לַײטנָא ןיײלַא
 טינ יװ ךָאד ןוא ,קיטכיר יװ ,ןענרעלסיוא ךיז ןלָאז רימ ,קיטיינ זיא ,ןינע
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 טַײז ןייא ןוֿפ .סנּבױלג עכעלשטנעמ עכעלטינשכרוד יד ןענַײז סע קיטכיר
 עלַא תוכז:ףֹּכל ןד זיא סָאװ ,ליײטרוארָאֿפ םעד ןוֿפ ַײרֿפ ןטלַאה ךיז רימ ןזומ
 ַא יװ ,ןעמגָאד ענױזַא ןיא סא ךיז טקירד ןוא ,ןעגנוניימ ענעמונעגנָא
 קלָאֿפ ןוֿפ לוק רעד  רעדָא ,,תמא אמתסמ זיא ןגָאז עלַא סָאװ, :רעגייטש
 ,טקַאֿפ רעד טינ רָאט רעדיװ טַײז רעדנַא רעד ןוֿפ ,"טָאג ןוֿפ לוק רעד זיא
 ןענַײז ךעלטנייוועג זַא ,טײהנעגנַאגרַאֿפ יד קידנקילבכרוד ךיז טזַײװַאב סָאװ
 םעד הוּכמ ןגױא ערעזדנוא ןדנעלברַאֿפ ,טכערעגמוא ןעוועג ןטעטירָאיַאמ יד
 ךעלטנייוועג ןענַײז ןטעטירָאיַאמ יד זַא ,םענעי אלממ זיא רעכלעוו ,טקַאֿפ רעדנַא
 יַאנּת רעטשרע רעד יװ יֹוזַא ןוא .טכערעגמוא ןעװעג ןצנַאג ןיא טינ
 עכַײלג ץנַאג ַא סע זיא ,טײקיטַײזנײא יד טָא ןדַײמסױא זיא ןעקנעד ןקיטַײזלַא ןוֿפ
 עסיוועג ַא קידנעמעננָא ,ייז ןגעקטנַא הרימש ַא טימ ךיז ןגרָאזַאב וצ ךַאז
 רימ ןוומ קעװצ םעד טָא בילוצ ,טקַארטסבַא ןיא ןעגנוניימ ןוֿפ גנוצַאשּפָא
 ןשיוצ ךעלטנייװעג ךיז טניֿפעג סע תוכַײש ןימ ַא רַאֿפ סָאװ ,ןטכַארטַאב
 ,סנביולג ענעי ןוֿפ םענייא וצ עגונב ןוט סָאד רימָאל ,ןטקַאֿפ ןוא ןעגנוניימ
 :לעֿפ עלַא ַײב ןעמרָאֿפ ענעדײשרַאֿפ רעטנוא ןטלַאהעגֿפױא ךיז טָאה רעכלעוו
 .ןטַײצ עלַא ןיא רעק

 רעטעג יװ רעשרעה יד רָאֿפ ןלעטש סעיצידַארט עטסטלע יד .2 8

 יב ןרָאװעג טכַארטַאב ןענַײז ןגיניק עקיטַײצרַאֿפ יד .רעטעגבלַאה רעדָא

 ?רעביא ןוא גנומַאטשּפָא ןיא ךעלשטנעמרעביא סלַא ןענַאטרעטנוא ערעיז
 ןעמ ;ןעלטיט עכעלטעג ןגָארטעג ןבָאה ייז .טֿפַארק רעייז ןיא ךעלשטנעמ

 ןֹוא ;רעטעג ןוֿפ תוחבזמ יד ַײב ךיז טקוב ןעמ יוװ ,ייז וצ טקובעג ךיז טָאה

 טלָאװ סע ביוא .ייז וצ טנידעג שממ לעוּפב ןעמ סטָאה ןלַאֿפ עסיוועג ןיא

 ,ןרעטקַארַאכ עכעלטעגבלַאה רעדָא עכעלטעג יד זַא ,ןזַײװַאב וצ ןעוועג קיטיינ

 ןיא ןעװעג טניימעג זיא ,ןגיניק יד וצ ןביושענוצ לָאמַא טָאה ןעמ סָאװ

 ךָאנ ןריטסיסקע סע זַא ,טקַאֿפ ַא םעד ףיוא רימ ןבָאה ,הצילמ ןָא ,תוטשּפ

 ,ןטלַאה סָאװ ענױזַא ךיז ןעניֿפעג סע עכלעװ ןשיװצ ,ןסַאר עדליוו רעטציא

 סָאװ ערעדנַא ןוא ,למיה ןוֿפ ּפָא ןעמַאטש החּפשמ רעייז ןוא רעשרעה יד זַא
 ןעמַאװצ זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע .תומשנ ןבָאה רעשרעה יד רָאנ זַא ,ןביילג

 םעד ןיא ןבילג ַא טויטסיסקע ךיא טָאה סנביולג ןטרָאס עכלעזַא טימ

 ןַא ,ןביולג ַא- ןענַאטרעטנוא ענַײז רעביא טכַאמ רעטצענערגַאבמוא סרעשרעה
 רעייז וליֿפַא טכער סָאד םיא טיג עכלעוו ,ןיטולחל הקזח ַא ייז ףיוא טָאה רע
 רעד ּוװ ,ישזדיֿפ ןיא ךָאנ רעטציא ונַײהד יװ :ליו רע ןעו ,ןעמענ וצ ןבעל

 רעד יו דלַאב ןרעװ וצ טעגרהרעד טרַאװ ןוא רענעדנובעג טינ ַא טייטש ןברק

 רעד סָאװ, זַא ,קידנרעלקרעד ןיילַא ,טרָאװ סָאד ןגָאזסױרַא טעװ רעשרעה

 .ןרעװ ןָאטעג זומ ,טגָאז גיניק
 ןסַאר עשירַאברַאב רעקינײװ לסיב ַא ַײב ןוא ןטַײצ ערעדנַא ןיא

 רעשרעה רעד סָאװ טָאטשנָא .טרעדנעעג סעּפע סנביולג יד טָא רימ ןעניֿפעג
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 ךיוא רשֿפא ןוא ,טעטירָאטױא ןכעלטעג ַא טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא רַאֿפ םיא
 יד ןיא ונַײהד ,ץלַא ךָאנ רעבָא טגָארט רע ,רוטַאנ עכעלטעג ַא קיצניװ ליֿפ
 עשלמיה ןַײז סיוא ןקירד סָאװ ,ןעלטיט ,גָאט ןקיטנַײה זיב רעדנעל:חרזמ
 ענױזַא טימ ץלַא ךָאנ םיא טסירג ןעמ ןוא ;טֿפַאשהֿבורק רעדָא גנומַאטשּפָא
 ,טָאג ַא וצ טדער ןעמ יװ טַארוקַא ,סעינָאמערעצ ןוא רעטרעװ עקידתווינע
 רעד ןיא טגנעה קלָאֿפ ןוֿפ ןגעמרַאֿפ רעד ןוא סנבעל יד וליֿפַא ןעװ ןוא
 עירָאעט ןיא זיא ,ץרַאה טוג ןַײז ןוֿפ ןצנַאג ןיא רָאג ּפָא טינ ןיוש עקיטקַארּפ
 .ןבעל ןוא בַײל טימ סנַײז זיִא קלָאֿפ סָאד זַא ,טנכעררַאֿפ ץלַא ךָאנ

 ןיֿפ ןטַײצ יד ןיא יוװ ,עיצַאזיליוװיצ רעד ןוֿפ סערגָארּפ ןיא רעטעּפש
 ןשיווצ תוכילש רעד חוּכמ ןעגנוניימ סנעמעלַא ןענַײז ,טּפָארייא ןיא רעטלעלטימ
 טָאטשנָא .ןרָאװעג טרעדנעעג רעטַײװ עטקיטלעװעג יד ןוא רעקיטלעװעג יד
 עירָאעט יד טלעטשעגפיוא טרעװ ,גנומַאטשּפָא רעכעלטעג ןוֿפ עירָאעט רעד
 רעכעלטעג ןוֿפ רעדָא טָאגבלַאה רעדָא טָאג רעמ טינ .טכער עכעלטעג ןוֿפ
 טטָאג יו רָאנ טושּפ טכַאוטַאב גיניק רעד טרעװ ,גנומַאטשּפָא
 קרַאטש ױזַא רעמ טינ ןיוש זיא םיא וצ שינעקוב סָאד ,ךלמל-ינש ַא
 ,גנוטַײדַאב רעייז ןוֿפ ךס ַא ןרילרַאֿפ ןעלטיט עקילייה ענַײז ןוא ,קידהענכה
 ענַײז .טצענערגַאבמוא רעמ טינ ןיוש זיא טעטירָאטױא ןַײז :ךָאנ רעמ
 ערעייז טימ ליװ רע סָאװ ןוט וצ טכער ןַײז ּפָא ןענעקייל ןענַאטרעטנוא
 יז סָאװ טימרעד ,טײקַײרט ןוֿפ ֿבוח רעייז ּפָא ןרטפ ןוא ,סנגייא ןוא סנבעל
 ,ןטָאבעג ענַײז ןגלָאֿפ

 ךָאנ ןעמוקעג זיא ןעגנוניימ עשיטילָאּפ יד ןוֿפ טירשרָאֿפ םעד טימ
 םעד ןיא ןביולג רעד .טכַאמ רעכעלרסיק רעד ןוֿפ גנוצענערגַאב ערעסערג ַא
 ךיז ןבָאה לשמל רימ ןכלעװ ןוֿפ ,רעטקַארַאכ ןכעלריטַאנרעביא סרעשרעה
 יד רעסיוא טשיגרָאג רעמ ךיז רעטניה טזָאלעגכָאנ טָאה ,טגָאזעגּפָא גנַאל ןיוש
 ןוא המכח ,טייקסטוג עכעלטנייוועגמוא גיניק םעד ןבַײרשוצוצ עֿבט עשמלוע
 .רעטנוא עטגנידַאבמוא ןסייהעג שממ בײהנָא ןיא טָאה טָאװ ,טייקילרט .טייקנייש
 עקידמינּפל ןזַײװסױרַא רָאנ רעטציא טניימ ,ןליו סגיניק םוצ טײקנֿפרָאװעג
 רעזדנוא .ןבעגּפָא:דובּכ ןוֿפ ןעמרָאֿפ עסיוועג ןטיהּפָא ןוא טייקינעטרעטנוא
 ירמגל ןֿפרַאװ ,עירָאעט עשיטילָאּפ רעזדנוא ךיוא יװ ,עקיטקַארּפ עשיטילָאּפ
 ןָא רָאג ןעגנַאגעגכרוד לָאמַא ןענַײז עכלעוו ,תוכלמ ןוֿפ ןתויכז ענעי קעװַא
 ערעיײז ףיוא ערעדנַא קידנצעזֿפױרַא ןוא ןגיניק קידנֿפרַאװרעטנורַא .תולַאש
 טכער עכעל טעג סָאד רָאנ טינ טנקײלעגּפָא טימרעד רימ ןבָאה ,רעצעלּפ
 =עגּפָא ךיוא ןבָאה רימ רָאנ ,זדנוא רעביא ןקיטלצװעג וצ ןשטנעמ עסיוועג ןוֿפ
 ןוֿפ ּפָא ןעמַאטש סָאװ ,יד ץוחַא טכער זיא סע עכלעװ ןבָאה ייז זַא ,טגקייל
 ערעזדנוא ןוא ןעמרָאֿפכַארּפש ערעזדנוא םגה .אֿפוג קלָאֿפ ןוֿפ גנוקיליוונַײא רעד
 רעגריב יד ןוֿפ טייקינעטרעטנוא יד סיוא ץלַא ךָאנ ןקירד ןטנעמוקָאד-סגנוריגער
 ערעזדנוא ןוא ןעגנוניימ עכעלקריוו ערעזדנוא רעבָא ןרעלקרעד ,רעשרעה םוצ

 ןעמ טלַאה ,טָאגבלַאה רעדָא טָאג ַא יװ ןועװ טכַארטַאב תוטשמ ןיא לָאז



 : טֿפ אשגסיוו ןוא עיגילער

 ןיק טינ ןגלָאֿפ רימ .ןוֿפרעד ךּפיה םעד אקווד ןעגנוריֿפ עכעלגעט:גָאט
 :קעװַא ןצנַאג ןיא ןבָאה רימ .טכַאמעג ןײלַא ןבָאה רימ סָאװ יד ץוחַא ןצעזעג
 דימו-ףּכיּת ןטלָאװ ןוא ,גנובעגצעזעג ןוֿפ טכַאמ יד גיניק ןוֿפ ןעמונעג
 ןענַײז סָאװ םינינע וצ עגונב וליֿפַא טכַאמ ַאזַא ךיז טמענ רע ןעוו ,טרילעבער
 טפַאשרעה ןוֿפ הטיש עקיטַײצרַאֿפ יד ,ץרוק .,טייקיטכיװ רעטסנעלק רעד ןוֿפ
 .ןרָאװעג טקיליטרַאֿפ ןצנַאג ןיא טעמּכ זדנוא ַײב זיא

 .רַאפ יד ןֿפרָאװעגקעװַא טָאה ןעמ סָאװ סָאד ןוֿפ אצוי-לעוּפ רעד ןוא
 :ָאטױא םעד ןגָארטרעבירַא ןוֿפ השעמ ַא רָאנ ןעװעג טינ זיא סנביולג עקיטַײצ
 :סקלָאֿפ יד ןופ תושר םעד ןיא רעשרעהטסבלעז ַא ןוֿפ תושר םעד ןוֿפ טעטיר
 ,ללכב ןעגנוריגער חוּכמ טנַײה טלַאה ןעמ סָאװ ןעגנוניימ יד .רעטערטרַאֿפ
 ןוֿפ ןדײשרַאֿפ טַײװ ןענַײז ,ןבָאה טינ לָאז גנוריגער יד םרָאפ ַא רַאֿפ סָאװ
 ךיז טָאה ןטַײצ עטלַא יד ןיא ,ןטלַאהעג לָאמַא טָאה ןעמ סָאװ ,ןעגנוניימ יד
 ,עשיטָאּפסעד ילס ,ןעגנוריגער-:סקלָאֿפ ןעגַײז יז יײס ,ןעגנוריגער זַא ,טנכערעג
 יד .ןענַאטרעטנוא ערעיײז רעביא טעטירָאטױא ןטצענערגַאבמוא ןַא ןבָאה
 ,גנוריגער רעד ןוֿפ ןגעװ הֿבוט רעד ןוֿפ טריטסיסקע ןּבָאה רעגריב ענלצנייא
 רעבָא ןטַײצ עקיטנַײה .ענלצנייא יד ןוֿפ ןגעוו הֿבוט רעד ןוֿפ גנוריגער יד טינ
 טָאטשנָא ןליוו סקלָאפ םעד םיטרּפ ךס ַא ןיא טלעטשעגֿפױא רָאנ טינ ןעמ טָאה
 ןעמ טָאה אֿפוג ןליו סקלָאֿפ םעד ןוֿפ הטילש יד וליפַא רָאנ ,סגיניק םעד
 :ַאב ןייק םגה ,לשמל ,דנַאלגנע ןיא ,זַײרק ןרענעלק ליֿפ ַא ףיוא טצענערגַאב
 ןוֿפ טעטירָאטױא םעד ףיױא ץענערג ַא ןלעטש לָאז סָאװ ,עירָאעט עטמיטש
 ןיא ןגעװטסעדנוֿפ ,ןרָאװעג טלעטשעגטסעֿפ טינ ָאד זיא ,גנוריגער רעד
 ןצענערג ײלרענעדײשרַאֿפ ןרָאװעג טלעטשעג ריא ףיוא ןענַײז עקיטקַארּפ
 ןייק ָאטינ זיא סע .ןעמעלַא ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונעגנָא הקיּתשב ןענַײז עכלעוו
 רָאט רוטַאלסיגעל יד זַא ,ןרעלקרעד לעמרָאֿפ לָאז סָאװ ,ץעזעג שינַאגרָא
 ןגיניק עקילָאמַא יד יװ ,רעגריב יד ןוֿפ סנבעל יד טימ ןֿפַאש ַײרֿפ ךיז טינ
 ןתונברק עכעלשטנעמ ןוֿפ גרעב טגײלעגקעװַא ןבָאה ייז תעב ,ןָאטעג ןבָאה
 :כעלגעמ יד טַאהעג וליֿפַא טלָאװ רוטַאלסיגעל רעזדנוא ביוא ,ןגעװטסעדנוֿפ
 םענעגייא ריא ןעװעג לעוּפ טימרעד יז טלָאװ ,ךַאז ַאזַא ןוט ןריבורּפ וצ טייק
 טלָאװ רעמָאט .רעגריב יד ןוֿפ גנוט כינוַאֿפ יד רעדייא רעכיג גנַאגרעטנוא
 טימ ךיז ןקיטכעמַאב וצ ןרָאװעג ןגָאלשעגרָאֿפ טנעמַאלרַאּפ ןוֿפ טקַא ןַא ךרוד
 ,קלָאֿפ ןוֿפ סַאלק ןזיא סע ןכלעװַא רעביא רעדָא ,קלָאֿפ ןרעביא דלַאװעג
 עקיטַײצרַאֿפ יד יװ ױזַא ,ןקעװצ עשלהק רַאֿפ תוחוּכ ענַײז ןצונסיוא ןוא
 ןזיװַאב דימוףּכיּת טלָאװ -- תוחוּכ סקלָאֿפ םעד ןצונסיוא ןגעלֿפ רעשרעה
 ןטײהַײרֿפ עכעלנעזרעּפ יד טריֿפעגנַײא ןבָאה רימ קידנעטשלוֿפ יו ,ןרָאװעג
 לָאז ןוא .טכַאמ:הכולמ רעד ןוֿפ ןעגנוֿפַײרגנָא יד יבגל ןַאטרעטנוא םענוֿפ
 ןוֿפ הקולח עַײנ ַא ןכַאמ וצ ןַאלּפ ַא ןגײלרָאֿפ רעקיטילָאּפ זיא סע רעכלעוװַא
 עטלַא יד ןיא ןרעװ טכַאמעג לָאמ ַא טגעלֿפ סע יו רעגייטש ַא ,םוטנגייא
 רעטנזױט ןוֿפ גָאט ןקיטנַײה םיא ןעמ טלָאװ ,סעדניימעג עשיטַארקָאמעֶד
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 .רַאֿפ יד רעביא טינ טכַאמ ןייק טָאה גנוריגער יד זַא ,ןעיושרַאֿפ רעלַײמ
 ןעוועג לעוּפ רעגריב יד ןבָאה גָאט ןקיטנַײה .רעגריב ענלצנייא יד ןוֿפ טנגעמ
 ןליֿפַא ךױא רָאנ ,ןעגנורעדָאֿפ-דנורג יד טָא רָאנ טינ הכולמ רעד ןגעקטנַא
 לטב ןענַײז קירוצ תורוד טימ ןיוש .ערעייז ןעגנורעדָאֿפ ערענעלק ײלרעלַא
 ביוא ןוא ;ןבעל טרַא םעד ןוא רעדיילק יד ןרילוגער ןוֿפ ןצעזעג יד ןרָאװעג
 ,ןלעטשסױרַא רָאלק ךיז טלָאװ ,ןשירֿפּפָא יז ןעמענ רעטציא ךיז טלָאװ רעגייא
 לוֿבגל ץוחמ ןכַאז עכלעזַא ןגיל ךָאנ גנוניימ רעקיטנַײה סנעמעלַא טול זַא
 ןטלַאה רימ טניז רָאי טרעדנוה עכעלטע ןיוש ,לָארטנָאק ןכעלצעזעג םעד ןוֿפ
 זַא ,עירָאעט ןיא טלעטשעגטסעֿפ רימ ןבָאה רעטציא ןוא ,עקיטקַארּפ ןיא
 ,ןביולג ןזעיגילער ןַײז ןבַײלקוצסיױא ןיילַא ךיז טכער סָאד טָאה שטנעמ רעדעי
 ןיא .הכולמ רעד ןוֿפ טעטירָאטױא םעד ףױא ןבױלג ַא ןעמענוצנָא טָאטשנָא
 עקידנעטשלוֿפ טריֿפעגנַײא רימ ןבָאה תורוד עכעלטע עטצעל יד ןוֿפ ףױלרַאֿפ
 ןקירדרעטנוא וצ ײרעכַאמ:ץעזעג רעד ןוֿפ סעבָארּפ עלַא ןגעק ,טײהַײרֿפ:דיײר
 :עג רימ ןבָאה קירוצ גנַאל טינ רָאג ןוא .טײהַײרֿפ יד ןעצענערגַאב ֹוצ רעדָא
 רימ ןעמעוװ טימ רחסמ ןריֿפ וצ טײהַײרֿפ יד ,ןעמוקַאב ךעלדנע ןוא ,טרעדָאֿפ
 .ערגַאב עלעיצעּפס רעטנוא ןעייטש סָאװ ,ןלַאֿפ עכעלטע ןיא ץוחַא ,ןליוו
 ןוֿפ ןדײשרַאֿפ טַײװ ןעגנוניימ עשיטילָאּפ ערעזדנוא ןענַײז ױזַא טָא .ןעגנוצענ
 ןוָאל ליװ ןעמ סָאװ ,טכַאמ יד ּווו ,עגַארֿפ רעד עגונב רָאנ טינ עטלַא יד
 ןֿפ םענרַאֿפ םעד עגונב ךיוא רָאנ ,ןעניֿפעג ךיז לָאז ,קלָאֿפ ַא ףיוא ןקריוו
 ,אֿפוג טכַאמ רעקיזָאד רעד

 יד טָא ץֹוחַא ,טלעטשענּפָא טינ גנורעדנע יד ךיז טָאה ָאד וליֿפַא ןוא
 ןָא ןעייג ייז יװ ,ןבירשַאב טשרָאקָא ןבָאה רימ סָאװ ,ןעגנוניימ עכעלטינשכרוד
 טייג עכלעוו ,גנוניימ עטיײרּפשַאֿפ רעקינייװ ַא ךיוא טריטסיסקע ,זדנוא ַײב
 עכלעוו ןשטנעמ ןעניֿפעג ןעק ןעמ .רעטַײװ ךס ַא גנוטכיר רעקיבלעז רעד ןיא
 ךָאנ הטילש ַא טָאה גנוריגער יד ּוװ זַײרק םעד ףרַאד ןעמ זַא ,ןהנעט
 יד ןריֿפ ןלעװ ןטלָאװ ייז ,דנַאלגנע ןיא וליֿפַא זיא רע יװ ,ןכַאמ רעלעמש
 ,רעגריב יד ןוֿפ ןגעוו הֿבוט רעד ןוֿפ טריטסיסקע הכולמ יד זַא ,ערעל ענרעדָאמ
 ,ערעל רעקילָאמַא רעד ןופ ץַאלּפ םעד ןעמונרַאֿפ ךרע ןסיורג ַא ןיא טָאה עכלעוו
 ריא וצ זיב ,הכולמ רעד ןוֿפ ןגעו הֿבוט רעד ןוֿפ ןריטסיסקע רעגריב יד זַא
 רעד ךרוד רָאנ טצענערגַאב ,טײהַײרֿפ סדיחי םעד זַא ,ןטלַאה ייז ,ףוס ןשיגָאל
 יד זַא ,ןעניימ ייז ןוא ;קילייה זיא ,םידיחי ערעדנַא ןוֿפ טײהַײרֿפ רעקיבלעז
 ,ןעגנוצענערגַאב ערעדנַא ריא ףיוא ןגײלוצֿפױרַא טינ טכער ןייק טָאה גנוריגער
 רעכַײלג ןוֿפ ןיד יּפלע רֹּתֹומ ןענַײז סָאװ םישעמ עסיוועג קידנרסַא ַײס
 לֿפיװ ץֹוחַא ,סנגייא רעייז ןוֿפ זיא סע לֿפיו קידנעמענקעװַא ַײס ,טיײהַײרֿפ
 טֿפַארק ןיא ןטלַאה וצ טסָאק סע סָאװ ,תואצוה יד ןקעד וצ קיטיינ זיא סע
 רעד ןוֿפ אדֿבוע עקיצנייא יד זַא ןרעלקרעד ייז .אֿפוג ץעזעג ןקיזָאד םעד
 יז ןוא ,ערעדנַא יד ןגעקטנַא ענייא רעגריב יד ןצישַאב וצ רָאנ זיא הכולמ
 ןעעז רימ יװ ,יײז ןהנעט ,תויה ,דמערֿפ רעד ןוֿפ אנוש א ןגעקטנַא ןעמעלַא
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 ֹוצ רעטיירּב דנַאנַאכָאנ עיצַאזיליװיצ רעצנַאג רעד ןיא ץנעדנעט ערָאלק ַא

 ןוֿפ תודֿבוע יד ןצענערגַאב ּוצ ןֹוא ןַאטרעטנוא םעד ןוֿפ ןטײהַײרֿפ יד ןכַאמ

 עשיטילַאּפ עכעלדנע יד זַא ,ןביילג וצ דנורג ַא ןַארַאֿפ ןיא ,הכולמ רעד

 סָאװ עטסערג יד ןַײז טעװ טײהַײרֿפ עכעלנעזרעּפ ּוװ ,עכלעזַא ןַײז זומ עגַאל

 סָאד ;ךעלגעמ רָאנ סָאװ עטסנעלק יד טכַאמ:סגנוריגער יד ןוא ,ךעלגעמ רָאנ

 יד סָאװ ץוחַא ,טינ ץענערג ןייק טָאה טײהַײרֿפ סנדעי ּוװ ,עגַאל ַאזַא ,טסייה

 יד וו ןוא ,יז ןצענערגַאב ןשטנעמ עקירעביא עלַא ןוֿפ טײהַײרֿפ עקיבלעז

 .ץענערג םעד טָא ןטלַאהוצֿפױא בוח ןקיצנייא םעד טָאה גנוריגער

 ענעדײשרַאֿפ ןיא תוצד .יקוליח עסיורג רימ ןעניֿפעג ,סע טסייה ,טָא

 תודֿבוע יד ןוא טעטירָאטױא םעד ,רוקמ םעד וצ עגונב רעצעלּפ ןוא ןטַײצ

 ןזיװעגנָא ןביוא ןבָאה רימ עכלעוו ןוֿפ ,תועד:יקוליח יד ןוא ;גנוריגער ןוֿפ

 .םינימ ערעדנוזַאב רועיש ַא ןָא ןיא ךָאנ ךיז ןלייטעצ ,ןסַאלקטּפיוה יד רָאנ

 יד טָא ןוֿפ טײקשלַאֿפ רעדָא טייקתמא רעד חוּכמ ןגָאז ןעמ זומ סָאװ טנַײה

 רעד רעביא ןעמ טלַאה ,םיטֿבש עשירַאברַאב עכעלטע ַײב ץוחַא ?ןעגנוניימ

 ,טָאגבלַאה ַא רעדָא טָאג ַא זיא רעשרעה רעד זַא ,קנַאדעג םעד טלצוו רעצנַאג

 ןוֿפ ןצענערג יד רעבירַא טעמּכ טערט רעכלעוו ,ןיזמוא ןטסערג םצד רַאֿפ

 :עקנוט ַא ךָאנ טבעל רעצעלּפ עכעלטע ןיא רָאנ ,ןביולג ןוֿפ חוּכ ןכעלשטנעמ

 עכעלריטַאנרעביא זיא סע עכלעוו טציזַאּב רעשרעה רעד זַא ,ןויער רעל

 םעד ןוֿפ ךָאנ ןטלַאה עכלעוו ,סעדניימעג עטריזיליוויצ ֿבור סָאד ,.תולעמ

 ןביולג םעד ןֿפרָאװעגקעװַא גנַאל ןיוש ןבָאה ,ןעגנוריגער ןוֿפ טכער ןכעלטעג

 טברַאטש רעצעלּפ עקירעביא יד ןיא .גיניק ןוֿפ טכער ןכעלטעג םעד ןיא

 ןיא טייקילייה זיא סע עכלעװַא טקעטש סע זַא ,ןביולג רעד סיוא ןצנַאג ןיא

 סלַא ןרעװ וצ טכַארטַאב ןָא ןבייה ןצעזעג יד :ןעגנורילוגער עכעלצעזעג יד

 ,טלַאה לוש עטסלַאקידַאר יד רעדיװ תעב ,טינ רָאג רעמ ןוא ןעלגער-ךַאמּפָא

 רעשלהק רעד וליֿפַא ןוא ,טעטירָאטױא םענעגייא ןייק טינ ןבָאה ןעגנוריגער זַא

 טכַאמלוֿפ יד ןציזַאב רָאנ ןענעק ייז ;סעטירָאטױא ןַא ןבעג טינ ייז ןעק ךַאמּפָא

 יד ןוֿפ סױרַא ןעמוק עכלעוו ,ןּפיצנירּפ עשילַארָאמ ענעי ןוֿפ רעטלַאװרַאֿפ יו

 ןזומ רימ זַא ,סע טסייה .ןבעל ןכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ ןדנַאטשמוא עטסקיטכיװ

 ,םייוניש עקילייצמוא ערעייז טימ סנביולג ענעדײשרַאֿפ יד טָא ןגעװ ןגָאז

 *עביא עלַא ןוא טכערעג ןצנַאג ןיא ןיילַא זיא ןביולג רעסיוועג ןייא רָאנ זַא

 רענייא רעדעי זַא ,ןגָאז ןזומ רימ רעדָא ?טכערעגמוא ןצנַאג ןיא ןענַײז עקיר

 טלעטשרַאֿפ רעקינייװ רעדָא רעמ זיא עכלעוו ,טײהרָאװ טלַאהטנַא ייז ןוֿפ

 :וצנָא ןעגניוצ זדנוא טצעװ טקנוּפ םעד ןוֿפ גנורעדילגעצ יד !? ןטײקשלַאֿפ ןוֿפ

 רעדנוזַאב ןרעל יד ןוֿפ ערעדעי ךעלרעכעל יװ ."רעדָא רעדנַא םעד ןעמענ

 רעטנוא ןרָאװעג ןגיוצצרעד טינ ןענַײז סָאװ ,יד רַאֿפ ןזַײװסױרַא ךיז געמ

 :סנבעל ריא טלַא ,רענייא רעדעי ןיא ךיז טניֿפעג ךָאד ,סולֿפנַײא רעייז

 רעֹדָא שוריֿפב ,טקַאֿפ ןרעכיז ץנַאג ַא ןוֿפ שינעטנעקרעד ַא ,טנעמעלע

 ףעטנוא רעסיװעג ַא ףיוא גָאװ ַא ייז ןוֿפ ענייא עדעי טְגייֵל ארֿבס יפ.לע
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 ןטיצגירפ עטס רע יד - רעסנצפס ה 8

 עכעלטֿפַאשלעזעג יד רעטנוא ןטקַא עלעודיווידניא יד ןוֿפ טײקנֿפוָאװעג

 וצ ,טכַאמ רעד ןגעו תועד-יקוליח עסיורג ןַארַאֿפ ןענַײז סע ,ןעגנורעדָאֿפ

 תועד:יקוליח עסיורג ןַארַאֿפ ןענַײז סע ;ןֿפרַאװרעטנוא ךיז ןֿפרַאד ייז ןעמעוו

 ןַארַאפ ןענַײז סע ; ןֿפרַאװרעטנוא ךיז ןֿפרַאד ייז סָאװ בילוצ ,וװי טָא מ םעד ןגעוו

 זַא רעבָא - טײקנֿפרָאװעגרעטנוא רעד ןוֿפ ךרע םעד ןגעוו תועד-יקוליח עסיורג

 ,הדומ עלַא ייז ןענַײז ןירעד ,טײקנֿפרָאװעגרעטנוא עסיווע ג ַא ןַײז זומ סע

 רעקיטנַײה רעד וצ זיב טייקילרטעג ןוֿפ עעדיא רעטסבערג ןוא רעטסטלע רעד ןוֿפ

 :לוֿפ ַא ןַארַאֿפ טרּפ םעד ןיא ןזיא עירָאעט רעשיטילָאּפ רענעטירשעגטרָאֿפ

 ןַײז זַא ,טֿפַײרגַאב רעכלעװ ,ןדליו םעד ןשיװצ םגה .תֹודחַא עקידנעטש

 םעד ןשיװצ ןוא ,תושר סרַאה ןַײז ןיא ןיטולחל טייטש ןגעמרַאֿפ ןוא ןבעל

 ןַא יצ ,גנוריגער רעדעי ןוֿפ טכער סָאד ּפָא טנקייל רעכלעוו ,טסיכרַאנַא

 שיוידניא ןַײז ןַײז וצ לוֿבגיגיסמ ,עשיטַארקָאמעד ַא יצ ,עשיטַארקָאטױא

 ןשיוצ ,תודגנתה עקידנעטשלוֿפ ַא ןַארַאֿפ גולֿפ ןיא ןיא ,טײהַײרֿפ עלעוד

 עכעלדנע יד טזַײװַאב ןגעװטסעדנוֿפ ;ןַײז טינ םולש ןייק ןעק סע רעכלעוו

 ?סגנוניימ עכעלדנירג יד טָא ייז ַײב ךיז טניֿפעג סע זַא ,גנורעדילגעצ

 ןרָאט ןטקַא עלעודיווידניא יד עכלעוו ,ןצענערג ןַארַאֿפ ןענַײז סע :טייקינייא

 םעד ןוֿפ ּפָא ןעמַאטש ייז זַא ,טניימ רענעי ,רעמ טשינ ;ןטערטרעביַא טינ

 עכַײלג יד ןוֿפ ןעגנורדעג ןענַײז ייז זַא ,טלַאה רעד ןוא ,ןליו סרעשרעה

 ,רעגריבטימ ענַײז ןוֿפ ןעגנורעדָאֿפ -

 ןעמוקעג ָאד ןענַײז רימ זַא ,ןזַײװסיױא רשֿפא ךיז ןעק קילב ןטשרע ןֿפױא

 ָלֲאֹמ עקיטײרטש עלַא יד טָא ןיא זַא ,וניײהד ;סולש ןקיטכיוו טינ ץנַאג ַא וצ

 -- קנַאדעג רענעגרָאברַאֿפ רעסיוועג ַא ךַײלג ץנַאג ךיז טניֿפעג סנביולג עשיט

 טינ רעבָא ןיא ָאד ,קיטכיר ףיוא ןּביױא ןוֿפ יאדװַא זיא רעכלעוו ,קנַאדעג ַא

 רעכלעוו וצ ,טײהרָאװ רעד ןוֿפ טײקַײנ רעדָא טרעװ םעד חוּכמ עגָארֿפ יד

 עניימעגלַא רעמ יד ןלעטשוצסױרַא ןעוועג זיא קעווצ ןַײמ .ןעמוקעג ןענַײז רימ

 טסכעה יד ןיא וליֿפַא זַא ,ןעזרַאֿפ וצ לולע ןענַײז רימ עכלעוו ,טײהרָאװ

 .גיימעג סעּפע ןעניֿפעג ךעלטנייװעג ךיוא ןעמ ןעק ןעגנוניימ עטצעזעגנגעק

 רעכעלדנעטשרַאֿפטסבלעז ַא רַאֿפ ןָא טמענ דצ רעדעי סָאװ סעּפצ ,טכעלטֿפַאש

 ,טײהרָאװ ערעכיז ןייק טינ ןיא רע בוא ,"סעּפע, רעד טָא זַא ןוא ;ךאז

 ,רָאװ ךןעלנַײש רָאוו דַארג ןטסכעה ןיא ןיא רע זַא ,ןטלַאה ךָאד ןעמ ןעק
 עכלעװ ,עטנָאמרעד ןביוא יד יװ ונַײהד ,(טַאלוטסָאּפ הרעשה עטסעֿפ ַא

 טזָאל יז רָאנ ,גנוטּפױהַאב עקיניזטסּוװַאב ַא יװ טלעטשעגסיורַא םינ טרעוו

 :ַאבמוא ךיז טזָאל עכלעװ ןוא ;טײהרעטסּוװַאבמוא ,אליממ ןעגנירד ךיז
 יב רָאנ ,עפורג ןייא ַײב רעדָא ןשטנעמ ןייא ַײג טינ ןעגנירד טייהרעטסּוװ

 ערעדנַא עלַא עגונב רעדנַאנוֿפ ךיז ןעיג סָאװ ,ןּפורג לָאצ רעסיורג ַא

 ליֿפ ַא סיױרַא טזַײװ הרעשה ַאזַא -- ןגעװ ןוא ןטרַא רעטנזיוט ףיוא ןעגנוניימ

 ןעק הועׂשה רעדנַא ןיא סע עכלעװַא רעדייא גנוקיטכערַאב ערעסעינ

 ןָא זיא ,לָאֿפ םעד ןיא ָאד יו ,הרעשה יד בױא .ץזַײװסױרַא ךעלטנייוועג
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 טיובעג טינ זיא סָאװ עכלעזַא ;(טקַארטסבַא ןיא ןעמונעגג עניימעגלַא

 עצנַאג יד סָאװ ,גנורַאֿפרע (רעטערקנָאק) רעקידתושממ רעסיוועג ןייא ףיוא

 ַא ןוֿפ ('וניצמ המ, א) עיצקודניא ןַא ןָא טסילש יז רָאנ ,טָאה טייהשטנעמ

 ןוֿפ טוּפ ןיא זַא ,ןגָאז רימ ןגעמ ,ןעגנורַאֿפרע ענעדײשרַאֿפ לָאצ רעסיורג

 יד ןוֿפ תורעשה יד ךָאנ ץַאלּפ ןטסכענ םעד יז טמענרַאֿפ ,,טייקרעכיז

 .ןטֿפַאשנסיװ עטקַאזקע

 ,(עיצַאזילַארענעג) לודג ללּכ ַא וצ ןֿפוא םעד ףיוא טינ רימ ןעמוק יצ

 םעד ןכוז רימ ןעװ ,ךוד.הרומ רעכעלטנייוועג רעזדנוא ןַײז ןעק רעכלעוו

 רעכלעוו ,ליּפשַײב רעקירָאֿפ רעד ? *שלַאֿפ ןענַײז סָאװ ןכַאז ןיא תמא תיצמּת,

 וליֿפַא סטכער סעּפע ןעניֿפעג ןעק ןעמ זַא ,טקַאֿפ םעד רָאלק סױרַא טגנערב

 רעגײטש ןטסכעה ןֿפױא ןוא ןיטולחל ןַײז וצ ןענַײש סָאװ ,ןעגנוניימ ןיא

 ,ןעמעננָא ןֿפרַאד רימ עכלעוו ,עדָאטעמ יד ןָא ךיוא זדנוא רַאֿפ טגַײצ ,שלַאֿפ

 עלַא ןכַײלגרַאֿפ -- זיא עדָאטעמ יד טָא ,"סטכער סעּפע , םעד טָא קידנכוז

 ,טַײז ַא ןָא ןגײלּפָא ;ערעדנַא יד טימ ענייא ןימ ןקיבלעז םעד ןוֿפ ןעגנוניימ-

 םעד ףיוא סנייא דשח ַא רעקינײװ רעדָא רעמ טֿפרַאװ סָאװ ,סנױזַא סעּפע יו

 עקיזָאד יד עכלעוו חוּכמ ,ןטנעמעלע עטערקנָאק ןוא עלעיצעפס עלַא ,ןרעדנַא

 רעביא טבַײלב סע סָאװ ןטכַארטַאב ;ןַײא טינ ךיז ןשיװצ ןעמיטש ןעגנוניימ

 ןוא ;ןרָאװעג טקיטַײזַאב ןענַײז ןלייט עקידהריּתס עקיזָאד יד יװ םעד ךָאנ

 ןטקַארטסבַא םענעי לייט םענעבילבעגרעביא םעד טָא רַאֿפ ןעניֿפעגסױא

 יד םיכרד ענעדײשרַאֿפ עכלעװ ףױא ,םוטעמוא סױא טלַאה סָאװ ,קורדסיוא

 .ןײגרעדנַאנוֿפ טינ ךיז ןלָאז לייט-רקיע םעד ןוֿפ םייוניש

 ןוא ,ּפיצנירּפ םענײמעגלַא םעד טָא ןָא קיצרַאהנֿפָא רימ ןעמענ 3 8

 ליֿפ זדנוא סע טעװ ,ןָא זדנוא טגַײצ רע סָאװ געװ םעד ףיוא רימ ןעייג

 ןבָאה עכלעװ ,תוקולחמ עשינָארכ ענעי ןוֿפ גנולדנַאהַאב רעד ןיא ןֿפלעה

 ןײמעגלַא ףיוא רָאנ טינ ּפיצנירּפ םעד קידנדנעװנָא .טייהשטנעמ יד ןסירעצ

 ךיוא עקַאט רָאנ ,עגונ טינ ךעלנעזרעּפ זדנוא ןענַײז סָאװ ,ןעעדיא ענעמונעגנָא

 סע טעװ ,רענגעג ערעזדנוא ןוֿפ ןעעדיא יד ףיוא ןוא ןעצדיא ענעגייא יד ףיוא

 ןלעוו רימ .ןלייטרוא ערעקיטכיר ךס ַא ןבעגסױרַא ןענעק וצ ןעגנערבטימ זדנוא

 צנעגייא ערעזדנוא ןענַײז רעמָאט ,דשח ַא ןֿפרַאװ וצ ןַײז טיירג דימּת טלָאמעד

 יד ןוֿפ ןעגנוגַײצרעביא יד ןוא ,טכערעג ןצנַאג ןיא רָאג טינ ןעגנוגיײצרעביא

 ?רעד טינ רימ ןלעוו טַײז ןייא ןוֿפ .טכערעגמוא ןצנַאג ןיא רָאג טינ רענגעג

 ערעזדנוא זַא ,טוט ןומה רעקידנעקנעד טינ רעסיורג רעד יװ רעגייטש ַא ,ןזָאל

 ןרָאבעג ןענַײז רימ סָאװ ,לַאֿפוצ םענייר םעדןוֿפ טמיטשַאב ןרעװ ןלָאז סנביולג

 ןוא ;ליוקדרע םנוֿפ לייט ןסיװעג ַא ףיוא ןוא טַײצ רעסיוועג ַא ןיא ןרָאװעג

 ןוֿפ תועט םענעי ןוֿפ ןרעװ טיהעגסיוא רימ ןלעוו רעדיוװ טַײז רעדנַא רעד ןוֿפ

 יד ןַײרַא ןלַאֿפ סע ןכלעוו ןיא ,רעדנַאנַא טימ ץלַא ןטכַארַאֿפ ןוא ןענעקײלּפָא

 ,קיטירק "רעַײרֿפ, ןוֿפ טקנוּפדנַאטש ןֿפױא ךיז ןלעטש סָאװ ,עטסרעמ
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 עלַא ןוֿפ עטסקיטכיװ ןוא עטסֿפיט יד ,עטסטיירב ןוא עטסטלע יד
 .גסיוו ןוא עיגילע ר ןשיװצ תקולחמ יד זיא ,ןעגנוניימ ןשיװצ תוקולחמ
 ךיז טניֿפעג סע זַא ,שינעטנעקרעד יד תעב ,ןבױהעגנָא ךיז טָאה יז .ט8פַאש
 ףיא ץענערג ַא טלעטשעגקעװַא טָאה ,ןכַאז עקימורַא יד ןיא רדס לקערב ַא
 ןֿפױא ,םוטעמוא סױרַא ךיז טזַײװ יז ,ןבױלגרעבָא םעניײמעגלַא ןקילָאמַא םעד
 :קלקרעד סנשטגעמ יד ףיוא קידנקריוו ;ןסיװ ןכעלשטנעמ ןוֿפ טיבעג ןצנַאג
 :טסכעה יד חוּכמ ױזַא ,ןלַאֿפוצ עשינַאכעמ עטסכַאֿפנײא יד חֹוּכמ יו ,ןעגנור
 ןעלצרָאװ עריא .רעקלעּפ ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא ןעגנוריסַאּפ עטרעטנַאלּפרַאֿפ
 טימ ןשטנעמ ןוֿפ גנעג-ןעקנַאדעג ענעדײשרַאֿפ יד ןיא ןבָארגרַאֿפ ףיט ןענַײז
 ןוא רוטַאנ ןגעוו ןֿפירגַאב עטצעזעגנגעק יד ןוא .ןעלכש ןטרָאס ענעדײשרַאֿפ
 ןבָאה ,גנעג-ןעקנַאדעג ענעדיײשרַאֿפ יד טָא ןוֿפ ןרָאבעג ןרעװ סָאװ ,ןבעל
 ףיוא ןוא ןליֿפעג יד ןוֿפ ןָאט םעד ףיוא ןוייב וצ רעדָא ןסוג וצ סולֿפנַײא ןַא
 .ןעגנוריֿפ עכעלגעט:גָאט יד

 עג טריֿפעגנָא זיא סָאװ ,ןעגנוניימ ןוֿפ המחלמ עכעלרעהֿפיואמוא ַאזַא
 ,טָאה ,טֿפַאשנסיװ ןוא עיגילער ןוֿפ ןענָאֿפ יד רעטנוא תורוד:ירוד ןוֿפ ןרָאװ
 קעװַא טעגרה עכלעו ,האנש ַא ייז ןשיװצ ןֿפַאש טזומעג ,ךיז טײטשרַאֿפ
 ,ןרעדנַא םעד ןוֿפ ןרעו טצַאשעגּפָא קיטכיר לָאז דצ ןייא ,טייקכעלגעמ עדעי
 רעדעי רעדייא בַאטשסָאמ ןרעסערג ַא ףיוא ןוא רעקיציה טָאה תקולחמ יד
 עקילָאמַא יד ןוֿפ לבַאֿפ עכַײרניז קיבייא ענעי טרירטסוליא ,תקולחמ רעדנַא
 ,דליש ַא ןוֿפ רילָאק םעד ןגעוו טגירקעגמורַא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדלעה-רעטיר
 רעדעי ,טקוקעג טינ םענַײז טַײז ןייא ףיוא יו רעמ טָאה ייז ןוֿפ רעגייק סָאװ
 .ַאב טָאװ ,עגַארֿפ רעד ןוֿפ טַײז ענעגייא ןַײז רָאלק קידגעעז ,תקולחמ-לעב
 טעז רענעי סָאװ רַאֿפ ,טייקכעלרעמוא רעדָא טייהמוד ןיא רענגעג ןַײז טקידלוש
 טַאהעג טינ טָאה ייז ןוֿפ רענייק תעב רע סָאװ קילבנָא ןקיבלעז םעד טינ
 ,השעמ יד ןעניֿפעגסיױא ןוא טַײז סרענגעג םעד ףיוא ןייגוצרעבירַא טומ םעד
 ,רע יװ שרעדנַא ץלַא טעז רענצי סָאװ רַאֿפ

 ןיא טײקיטַײולַא ערעסערג ַא ןטַײצ עקיטנַײה ךיז טזַײװַאב קילג םוצ
 רַאֿפ ךעלגעמ רָאנ זיא סע לֿפיװ ןעלקיװטנַא וצ יַאדּכ זיא עכלעוו ,ןליֿפעג יד
 ןוא תמא םעד ביל רעמ ןגירק רימ לֿפיו ךרע םעד ןיא .ןרוטַאנ ערעזדנוא
 סָאװ ,ןייגרעד ֹוצ ןגירק קשח רעמ ץלַא רימ ןלעװ ,ןוחצינ טעד רעקיניײװ
 .ןעקנעד ייז יװ ןעקנעד וצ רענגעג ערעזדנוא טריֿפ סע סָאװ סע ןיא סניױזַא
 רַאֿפ סױרַא ןזַײװ ייז סָאװ תונשקע יד זַא ,ןעווצנַײא ןבייהנַא ןלעװו רימ
 ,סעּפע ןעעז ייז סָאװ ,םעד ןוֿפ אצוי:לעופ ַא ןַײז אמתסמ זומ ,ןביולג רעייז
 ןַײז וצ אלממ ןבערטש רימ ןלעװ טלָאמעי ןוא .ןעזעג טינ ןבָאה רימ סָאװ
 ןבָאה ייז סָאװ קלח םעד ךרוד ,ןענוֿפעגסױא ןבָאה רימ סָאװ ,תמא לייט םעד
 .ָאטױא ןכעלשטנעמ םעד ןוֿפ טרעו םעד קידנצַאשּפָא רעקידלכש .,ןענוֿפעגסיױא
 :רעטנוא ליֿפ וצ ןוֿפ יא ,ןעגנובײרטרעביא עדייב ןדַײמסױא רימ ןלעו ,טעטיר
 רימ --- ריא ןגעקטנַא טייקינעּפשרעדיװ ליֿפ וצ ןוֿפ יא ,ריא וצ סייקינעט
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 ןוא עטוג ןצנַאג ןיא רַאֿפ ןעגנוניימ סנשטנעמ עקינייא ןטכַארטַאב טינ ןלעוו

 הברדַא ןלעװ רימ רָאנ ,עטכעלש ןצנַאג ןיא רַאֿפ ןעגנוניימ סנשטנעמ ערעדנַא

 :געטשלוֿפ טינ ןענַײז ייז ןוֿפ ענייק זַא ,ארבס רערעכַײלג רעד וצ ןַײז הטונ

 .טכערעגמוא קידנעטשלוֿפ טינ ןענַײז ענייק ןוא ,טכערעג קיד

 ,עיציוָאּפ רעשַיײטרַאּפמוא רעד טָא ַײב ךעלגעמ טַײװ יװ ךיז קידנטלַאה

 ךיז .תקולחמ רעסיורג רעד ןוֿפ םידדצ ייוװצ יד ןטכַארטַאב טציא רימָאל

 ?ערָאװַאב ןוא ,טימ טגנערב גנויצרעד יד סָאװ ,ליײטרוארָאֿפ םעד ןוֿפ קידנטיה

 זדנוא טעשטּפעש ליֿפעג:לזַײלק רעד סָאװ ,תוינּפ יד ןגעקטנַא ךיז קידנענ

 .ךעלגַײשרָאװ (ירָאירּפ ַאו ןושאר לקשמ לע זיא סָאװ ,ןעז רימָאל -- ןַײרַא

 .רעדנוזַאב דצ ןדעי ַײב קיטכיר

 סָאװ ,ּפיצנירּפ םענײמעגלַא םעד קיטכיר ןֿפַײרגַאב רימ ןעװ ,4 8

 ,סױרָאֿפ ןיא ןעזצנַײא ןריֿפ זדנוא רע זומ ,ןרָאװעג טרירטסוליא ןביוא זיא

 טריטסיסקע ןבָאה סָאװ ,ןביולג ןזעיגילער ןוֿפ ןעמרָאֿפ ענעדײשרַאֿפ עלַא זא

 ןסיװעג ַא ןוֿפ טנעמַאדנוֿפ ַא ףיוא ןעור ,רעטציא ןָאנ ןריטסיסקע סָאװ ןוא

 ,ןעגנורדעג ןוֿפרעד זיא (הוש:הריזג) עיגָאלַאנַא יּפ לע קידנלייטרוא .טקַאֿפ ןטַײװ

 ןיא זַא רָאנ ,טכערעג ןצנַאג ןיא רָאג זיא סנביולג יד ןוֿפ רענייא זַא טינ

 רעדָא רעמ זיא סָאװ ,סקיטכיר סעּפע ןַארַאֿפ זיא ייז ןופ םענייא ןדעי

 לדנרעק סָאד זַא ,ןעלגעמ .עשלַאֿפ ןכַאז ערעדנַא ןוֿפ טלעטשרַאֿפ רעקינײװ

 וצ ךעלנע טינ רעייז זיא ,סנביולג עשלַאֿפ יד ןיא ןגרָאברַאֿפ טגיל סָאװ ,תמא

 ןופ ןעגנורעּפרעקרַאֿפ ענעדײשרַאֿפ ,עלַא וצ רָאג רשֿפא רעדָא ,עטסניימ יד

 זיא לכש רעד יװ ,זיא רע בױא ,עקַאט ןתמא ןיא ןוא ;תמא ןקיזָאד םעד

 :עּפרעקרַאֿפ ענַײז ןוֿפ זיא סע עכלעוו רעדייא טקַארטסבַא רעמ ךס ַא ,נייחמ

 יייז וצ ךעלנע ןַײז טינ ןעק רע זַא ,ןעגנורדעג אליממ ךָאד זיא ,ןעגנור

 תמא רעטקַארטסבַא רעד קורדסיוא ןטערקנָאק ןַײז ןוֿפ רעבָא ןדײשרַאֿפ יו

 זיא סָאװ ,סעּפע םיא ןיא ןעניֿפעג וצ ןטרַאװרעד ךָאד ןעמ זומ ,ןַײז טינ לָאז

 ענייא ןבָאה ןֿפירגַאב עקימרָאֿפליֿפ יד טָא זַא ,ןַײז רעשמ ךיז ,קיטכיר םצעב

 טינשכרוד םעד ןטכַארַאֿפ ףיט וצ טסייה ,טינ דוסי ןייק רָאג ןיטולחל ענייא ןיא

 ןעמַאטש ןעלכש עלעודיווידניא ערעזדנוא עלַא ןעמעוו ןוֿפ ,לכש ןכעלשטנעמ

 ,השוריב ּפָא
 -רַאטש ךָאנ טרעוו םעט רעניײמעגלַא טסכעה רעד טָא זַא ,ןעז ןלעװ רימ

 ,ארֿבס רעכעלנַײשרָאװ רעד וצ .םימעט עלעיצעּפס רעמ ערעדנַא ךרוד רעק

 יאדװַא ןבָאה סַאלק ןקיבלעז םעד ןוֿפ סנבױלג עקיטרַאנדײשרַאֿפ ךס ַא זַא

 ָאד ןעמ וומ ,ןטקַאֿפ ףיוא טור סָאװ טנעמַאדנוֿפ ןכעלטֿפַאשניימעג ןסיװעג ַא

 ןעגנורדעג זיא עכלעװ ,ארֿבס עקידרעטַײװ ַא ךָאנ ןַײז ףיסומ לַאֿפ םעד ןיא

 טרָאס ןייא ןוֿפ ןעעדיא עזעיגילער .סנביולג יד ןוֿפ ןַײז.םוטעמוא םעד ןוֿפ

 ךס ַא ןיא זַא ,קידנבעגוצ .ךעלטלעװלַא טעמּכ ןענַײז ןרעדנַא ןַא ןוֿפ רעדָא

 חוּכמ טינ עירָאעט ןייק ןבָאה עכלעוו ,ןעמַאטש:רעקלעֿפ ןַארַאֿפ ןענַײז רעצעלפ
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 םעד ןוֿפ ךַארּפש רעייז ןיא טינ טרָאװ ןייק ,טלעוו רעד ןוֿפ גנוֿפַאשַאב רעד
 רעגעי ַא ןוֿפ עעדיא ןייק ,טעבעג ןוֿפ טינ גהנמ ןייק ,טָאג ַא ןוֿפ ףירגַאב
 סעירָאעט עכלעזַא ןוֿפ בײהנָא רעטסנעלק רעד זַא ,קידנבעגוצ -- טלעוו
 עסיועג ַא טכיײרגעג ןיֹוש ןבָאה ןשטנעמ ןעװ ,טלָאמעי רָאנ ךיז טזַײװַאב
 ,סנייא ץלַא שיטקַארּפ ןוֿפועד סולש רעד זיא ,ץנעגילעטניא ןוֿפ הגרדמ
 :עג ַא טכַאמעגכרוד ןבָאה סָאװ ,ןסַאר עלַא ַײב זַא ,הדומ ריא טַײז םערָאװ
 ערָאלקמוא ָאי ךיז ןעניפעג ,גנולקיוװטנַא רעלעוטקעלעטניא ןוֿפ הגרדמ עסיוו
 ןעלגניר סָאװ ,ןכַאז יד ןוֿפ עֿבט רענעגרָאברַאֿפ רעד ןוא םַאטשּפָא םעד חוּכמ ןעעדיא
 :ָארּפ עקיטיינ ןענַײז ןעעדיא ענױזַא זַא ,ֿפרעד ריֿפסיוא רעד זיא ,םורַא יז
 ליֿפ ױזַא ןענַײז ייז סָאװ ,סָאד ,דנַאטשרַאֿפ ןקידנריסערגָארּפ םעד ןוֿפ ןטקוד
 :סולש םעד רעקרַאטש אבודַא ךָאנ טכַאמ ,ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא ןדיײשרַאֿפ
 םַאטשּפָא ןקידנעטשבלעז רעקינייװ רעדָא רעמ ַא טזַײװַאב סע סָאװ טימרעד
 ןיא טריֿפעג ןבָאה ןדנַאטשמוא עכעלנע יו ,טזַײװַאב סע סָאװ טימרעד ןוא
 ןיֿפ ,גנצגיןעקנַאדעג עקיבלעז יד וצ רעטרע ןוא ןטַײצ ענעדײשרַאֿפ ץנַאג
 עלַא יד טָא זַא ,ןטַאטלוזער עקיבלעז יד ןעמוקעגסױרַא ןענַײז סע ע:לעוו
 סעיגילער עלַא סָאװ ,ןעגנונַײשרע עכעלנע ךָאד ןוא ענעדיײשרַאֿפ רועיש ַא ןָא
 הרעשה ַא זיא - עטכַאמעג ךעלטסניק רעדָא ,עקילעֿפוצ רָאנ ןענַײז ,רָאֿפ ןלעטש
 טלעטש ןטקַאֿפ יד ןוֿפ גנוּכוזרעטנוא עכעלנע ןַא ,ןטלַאה טינ ךיז טזָאל סָאװ
 ןענַײז תונומא זַא ,ןטלַאה עקינייא סָאװ ,ערעל יד ווַאל תרוּתב ןצנַאג ןיא
 טייקכעלנַײשרָאװ ןוֿפ עגַארֿפ ַא סלַא רָאנ ןליֿפָא ,ןשינעטכַארטסױא עשיחלג
 ןוא לָאמַא ןוֿפ טֿפַאשלעזעג רעדעי ןיא זַא ,ןגייל טינ לכש ןֿפױא סע ךיז ןעק
 :עג רעד ןוֿפ רעדילגטימ עסיוועג ןבָאה ,עטריזיליוויצ ןוא עדליוו ןוֿפ ,טנַײה
 ןשטנעמ עקירעביא עלַא ןרַאנוצּפָא ידֹּכ ,ךיז ןשיװצ טקיניײארַאֿפ ךיז עדניימ
 סָאד זא ,ןעניימ רשֿפא ןענעק סָאװ יד רַאֿפ .םינֿפוא עכַײלג עכלעזַא ףיוא
 עקיטַײצרַאֿפ ַא סעּפע טכַארטעגסױא סַאלקרעטסירּפ רעקיטַײצרַאֿפ ַא טָאה
 טלייטעצ ךיז ןבָאה ןשטנעמ יד רעדייא ,הגלֿפה:רוד ןרַאֿפ ךָאנ השעמ:אבב
 (טֿפַאשנסיװ-ךַארּפש) עיגָאלָאליֿפ יד טגרָאזַאנ -- רעקלעֿפ ןוא ןעמַאטש ןיא
 גנולײטרעדנַאנוֿפ יד זַא ,טזַײװַאּב עיגָאלָאליֿפ יד םערָאװ ןרעֿפטנע ןַא טימ
 טריטסיסקע ךָאנ טָאה סע רעדייא ,ןבױהעגנָא ךיז טָאה טייהשטנעמ רעד ןוֿפ
 עזעיגילער ןקירדסיא ןענעק לָאז סָאװ ,ךַארּפש עטעברַאעגסױא גונעג ַא
 ,לכש ןֿפױא טגיילעג ָאי ךיז טלָאװ יז וליֿפַא ביוא ,םעד ץוחַא רעבָא .ןעעדיא
 ןרעלקרעד טינ םַאטשּפָא ןכעלטסניק ַא ןוֿפ (עזעטָאּפיה) הרעשה יד טָא ןעק
 רעד ןוֿפ ןעגנורעדנע עלַא רעטנוא ,סָאװ רַאֿפ טינ טרעלקרעד יז ,ןטקַאֿפ יד
 ,עקיבלעז יד קיבייא ןביולג ןזעיגילער ןוֿפ ןטנעמעלצ עסיוועג ןבַײלב ,םרָאֿפ
 טַײצ ןוֿפ טָאה קיטירק יד תעּב זַא ,סע טמוק יװַא יװ ,טינ זדנוא טזַײװַאב יז
 טינ ךָאד יז טָאה ,ןעמגָאד עשיגָאלָאעט עסיוועג ןוֿפ לֹּת ַא טכַאמעג טַײצ וצ
 .ָצג ןענַײז ןעמגָאד יד ןכלעוו ףיוא ,ףירגַאבדנורג םעד ןֿפַאשּפָא טנעקעג
 ,טקַאֿפ ןקידרעוװקרעמ םעד ןוֿפ גנורעלקרעד לקערב ַא ןָא זדנוא טוָאל יז ,טיֹוב
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 ךיז ןבָאה סָאװ ,תוישעמ עקיניזמוא ןוא ןטײקנברָאדרַאֿפ יד בילוצ תעב סָאװ

 קלָאֿפ םַײב ןרָאװעג סאמנ סנביולג עלַאנָאיצַאנ ןענַײז ,ייז םורַא ןבילקעגנָא

 טנקיילעגּפָא ייז ןבָאה רעדָא ,ייז וצ קיטליגכַײלג ןרָאװעג ןענַײז ןשטנעמ ןוא

 ןוֿפ ןסקַאװעגסױא רעדיװ זַײװכעלסיב לָאמ עלַא יז ןענַײז ,ןצנַאג ןיא רָאג

 ןבילבעג ךָאד יז ןענַײז ,עקיבלעז יד םרָאֿפ רעד טול טינ בוא --- ַײנ סָאד

 יד ןוֿפ טײקנײמעגלַא יד - ןעמַאזצ ץלַא סָאד טָא .םצע ןיא עקיבלעז יד

 ענעדײשרַאֿפ ַײב גנולקיװטנַא עקיגנעהּפָאמוא רעייז ,ןעעדיא עזעיגילער

 זַא ,ודנוא טזַײװַאב -- טֿפַארקסנבעל עסירג רעצייז ןוא ןסַאר עקיטַײצרַאֿפ

 :עלכעלֿפרעביײא ןייק טינ רָאג ןוא רעֿפיט ץנַאג ַא ןַײז אקווד זומ רוקמ רעייז

 ביוא זַא ,ןַײז וצ הדומ ןעגנּוװצעג ןענַײז רימ :רעטרעװ ערעדנַא טימ .רעכ

 ,טהנעט טעטירָאיַאמ יד יװ ,גנומַאטשּפָא עכעלריטַאנרעביא ןייק טינ ןבָאה יז

 םַאזגנַאל ןענַײז סָאװ ,ןעגנורַאֿפרע עכעלשטנעמ ןוֿפ ןעמַאטשּפָא רעכיז ייז ןזומ

 .ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןוא ןבילקעגנָא
 ןענַײז ןעעדיא עזעיגילער זַא ,גנוטּפוהַאב יד ןכַאמ ןעמ ליוו רעמָאט

 טֿפור רע סָאװ ,ןעגנודליבנַײא -- ליֿפעג ןזעיגילער םעד ןוֿפ ןטקודָארּפ

 ןַײרַא ךָאנרעד טלעטש רע עכלעװ ןוא ,ןלעטש וצ ןדירֿפוצ ךיז ידּכ סױרַא

 וַײװכעלסיב ןָא תועט יּפלע יז טמענ ןוא טלעװ רעכעלרעסיוא רעד ןיא

 רָאנ ,טזיילעג טינ םעלבָארּפ יד רעבָא םעד ךרוד זיא --- ןטייקכעלקריװ רַאֿפ

 זָאֿפ רעד ןזיא גנַאלרַאֿפ רעד יצ םערָאװ .קירוצ רעטַײװ טקורעגקעװַא

 ,רוקמ ןייא ןוֿפ סױרַא עדייב ןעמוק עעדיא ןוא ליֿפעג יצ ,קנַאדעג םענוֿפ רעט

 רע זַא ןליֿפעג רעד טָא ךיז טמענ ןענַאװנוֿפ :ענעגייא יד ץלַא זיא אישק יד

 דנורג ןיא ךָאד טגיל ,רוטַאנ רעכעלשטנעמ רעד ןוֿפ לייט רעקיטכיוװ ַא זיא

 ןוֿפ רעסעב ןטלַאה סָאװ ,יד וליֿפא ןענעק תמאב ןוא ;אֿפוג הרעשה רעד ןוֿפ

 נַלרַא זומ ןעמ דלַאב יװ ןוא .ןענעקײלּפָא טינ ךיוא סָאד ,תורעשה ערעדנַא

 םייהשטנעמ רעז ןוֿפ טעטירָאיַאמ ַא ןכלעװ ,ליֿפעג ןזעיגילער םעד ןענעכער

 ,ענעי ןיא ךיוא טקעוװרעד לָאמ טֿפָא טרעװ רעכלעוו ןוא ,סױרַא קידנעטש טגַײצ

 ןוֿפ סַאלק םעד ןיא ,ןצנַאג ןיא רָאג גולֿפ ןיא טלעֿפ רע ןעמעװ ַײב

 ,ןרירָאנגיא טינ לכש יּפ:לע םיא רימ ןענעק ,ןעגנוגעװַאב:טימעג עכעלשטנעמ

 ןַא רַאֿפ סָאװ ןוא ךיז טמענ רע ןענַאװנוֿפ ,ןגערֿפ וצ ןעגנוװצעג ןענַײז רימ

 וצ ,טַאהעג טָאה עכלעװ ,טֿפַאשנגייא ןַא ןַארַאֿפ זיא סע .טָאה רע אדֿנוע

 טֿפַאשנגײא ןַא -- סולֿפנַײא ןסיורג רעַײהעגמוא ןַא ,עטסקינייװ סָאד ןגָאז

 .נַאגרַאֿפ רעד ןיא קירוצ טַײװ ױזַא עלָאר ענעעזעגנָא ןַא טליּפשעג טָאה סָאװ

 רעטציא ךָאנ זיא ןוא ,בײהנָא ןַא טָאה עטכישעג יד לֿפיװ ףיוא ,טייהנעג

 סָאװ הביס יד ,סעיצוטיטסניא לָאצ רעסיורג ַא ןוֿפ טֿפַארקסנבעל יד ךיוא

 סױרַא גָאט ןדעי טֿפור סָאװ חוּכ רעד ןוא תוקולחמ עקידנעטש ףיוא טצייר

 טזָאל סָאװ ,רעבירעד עירָאעט-טלעװ זיא סע עכלעװַא ,רועיש ַא ןָא םישעמ

 רעיז ַא ןַײז יַאדװַא זומ ,ןובשח ןוֿפ סױרַא טֿפַאשנגייא עכעלשטנעמ יד טָא

 ,עיּפָאסָאליֿפ ןיא עגַארֿפ סלַא טַאלג זדנוא ןוֿפ ךיז טרעדָאֿפ סע ,עקיטֿפַאהרעלעֿפ
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 יד טָא סָאװ ,ןגָאז ןלָאז רימ ,קוק רעדנַא זיא סע ןכלעװַא בילוצ טינ ביוא
 רימ ביוא ,בוח םעד ןוֿפ ןגָאזּפָא טינ ךיז ןענעק רימ ןוא ,;טַײטַאב טֿפַאשנגייא
 ,עטנעטעּפמָאקמוא ןַא זיא עיֿפָאסָאליֿפ רעזדנוא זַא ,הדומ טינ ןענַײז

 זַא ,זיא ענייא :ןֿפָא ןדנוא רַאֿפ ןענַײז תורעשה ייווצ יו רעמ טשינ
 ,ןרָאװעג ןֿפַאשַאב זיא ןעעדיא עזעיגילער יד טכערּפשטנַא סָאװ ליֿפעג רעד
 הריצי ןוֿפ טקַא ןַא ךרוד ,םישוח עכעלשטנעמ ערעדנַא עלַא טימ ןעמַאזוצ
 יד טימ םענייא ןיא ,ליֿפעג רעד זַא ,זיא הרעשה ערעדנַא יד ;תיטרּפ
 רימ בוא .,גנולקיװטנַא ןוֿפ סעצָארּפ ַא ךרוד ןענַאטשטנַא זיא ,עקירעביא
 ךיוא יװ ןטלַאהעג ןבָאה ןרעטלערוא ערעזדנוא עכלעוו ,עטשרע יד ןָא ןעמענ
 רעד :טקידנעעג ךַײלג ךַאז יד זיא ,עקיטנַײה יד ןוֿפ טעטירָאיַאמ עסיורג יד
 וצ ןוא ,ליֿפעג ןזעיגילער ַא ןשטנעמ םעניא ןבעגעגנַײרַא טקעריד טָאה ארוב
 ,הליהּת הֿבשחמב ןרָאװעג טמיטשַאב זיא סע יװ ,ּפָא ךיז רע טֿפור ארוב םעד
 יד ּפָא ןַײלג זדנוא ןלעטש ,הרעשה רעדנַא יד ןָא ןעמענ רימ רעבָא בוא
 ןוֿפ םַאטשּפָא םעד רַאֿפ ןעקנַאדרַאֿפ ןעמ ףרַאד ןדנַאטשמוא עכלעוו : תולַאש
 וצ ֿביוחמ ןענַײז רימ ?אדבוע ןַײז זיא סָאװ - ןוא ?ליֿפעג ןזעיגילער םעד
 :ָאב .םיצוריּת יז רַאֿפ ןעניֿפעג וצ ֿביוחמ ןענַײז רימ ןוא ; ןגַארֿפ יד טָא ןלעטש
 ןוֿפ הרעשה רעד טױל ןוט סע ןוומ רימ יװ ,םישוח עלַא קידנטכַארט
 ןענַײז סָאװ ,םייוניש ענעבילקעגנָא יד ןוֿפ ןטַאטלזער סלַא ,גנולקיװטנַא
 רימ ןענַײז ,הֿביֿבס ןַײז טימ ךיז ןסױטשנָא ןַײז ןרוד םזינַאגרָא םעד ןיא ןרָאװעג
 עטיװעג ןריטסיסקע אֿפוג הֿביֿבס רעד ןיא זַא ,ןַײז וצ הדומ ןעגנּוװצעג
 ןסקַאװ סָאד טמיטשַאב ךיוא ןבָאה עכלעװ ,סעיצידנָאק רעדָא ןעגנוגײשרע
 ,ןַײז הדומ רימ ןוומ ,סע טסייה ןכב ןוא ;ליֿפעג ןועיגילער םעד טָא ןוֿפ
 ךָאנ רימ ןענַײז .שוח רעדנַא רעדעי יװ לַאמרָאנ ױזַא טקנוּפ זיא רע זַא
 ערעקירעדינ ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד ןוֿפ עירָאעט רעד טױל ,וצרעד ףיסומ
 ןעגנורעדנע עוויסערגָארּפ יד ןכלעוװ וצ ,ליצ סָאד זַא ,ערעכעה ןיא ןעמרָאֿפ
 ןעגנורעדָאֿפ יד וצ ךיז ןסַאּפוצ סָאד ןַײז זומ ,טקערידמוא רעדָא טקעריד ןריֿפ
 רעזעיגילער רעד זַא ,ןריֿפוצסיױא ןעגנווװצעג ןוֿפרעד ךיוא רימ ןענַײז ,ןבעל ןוֿפ
 ןכעלשטנעמ םוצ ךעלֿפליהַאב ןֿפא זיא סע ןכלעװַא ףױא ןיא ליֿפעג
 רעכעלדנע רעקיבלעז רעד טגיל תוטיש עדייב ןיא זַא ,רימ ןעעז ױזַא ,ןַײזליוװו
 רעֿפטנע זיא ליֿפעג רעזעיגילער רעד זַא ,ןסילש ןוֿפרעד ןזומ רימ ,סולש
 רעמַאזגנַאל רעד ךרוד ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא רע רעדָא ,טקעריד ןרָאװעג ןֿפַאשַאב
 ןלָאז רימ עדייב יד ןוֿפ סולש ןכלעװ ןוא ;תוביס עכעלריטַאנ ןוֿפ גנוקריוו
 ןועיגילער םעד ןצלדנַאהַאב ןלָאז רימ ,זדנוא ןוֿפ רע טרעדָאֿפ ,ןעמעננָא טינ
 ,טקעּפסער טימ ליֿפעג

 ,טקנוּפ ַא -- ןעזרַאֿפ טינ ףרַאד ןעמ סָאװ ,ןַארַאֿפ זיא טקנוּפ ןייא ךָאנ
 ןגעװ ןענָאמרעד ייז לָאז ןעמ ,ןֿפרַאד טֿפַאשנסיװ ןוֿפ םידימלּת יד דָארג סָאװ
 ןוא ןטײהרָאװ עטלעטשעגטסעֿפ טימ ןָאטרַאֿפ רדסּכ ןעגַײז ייז יװ ױזַא ,םיא
 ,ןכַאז ףיוא יװ ,טינ ךָאנ סייוו ןעמ סָאװ ,סָאד ףיוא ןקוק וצ טנייװעגוצ ןענַײז

 יי א יא
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 יװ זַא ,ןסעגרַאֿפ וצ לולע ייז ןענַײז ,ןעניֿפעגסױא רעטעּפש טעװ ןעמ סָאֹו

 עלַא ןרעֿפטנערַאֿפ טינ לָאמ ןייק סע ןעק ,ןרעװ טינ לָאז ןסיוו רעזדנוא טיירב

 םעד ןקעד טינ לָאמנייק ןעק ןוא טינ טקעד ןסיװ עוויטיזָאּפ סָאד ,תוישק

 ןוֿפ גערב ןטסטַײװ םעד קידנכיירג .ןעקנעד ןכעלגעמ ןוֿפ זַײרק ןצנַאג

 יד ןלעטשֿפױא קיבײא ךיז זמ סע ןוא ,ףױא ךיז טלעטש ,גנוקעדטנַא

 וצ ךעלגעממוא זיא סע יװ ױזַא !גערב םעד רעטניה טגיל סָאװ -- עגַארֿפ

 ןוֿפ עעדיא יד ןסילשסיוא לָאז סָאװ ןֿפואב ,םיר ןוֿפ ץענערג ַא ןגעוו ןעקנעד
 טייקכעלגעמ יד ןֿפַײרגַאב טינ רימ ןענעק ױזַא ,ץענערג םענעי רעטניה םיור
 - עגַארֿפ יד ןסילשוצסיוא גונעג ףיט זיא עכלעװ ,גנורעלקרעד ןימ ַאזַא ןוֿפ
 .גסיװ יד קידנטכַארטַאב !גנורעלקרעד רענעי ןוֿפ גנורעלקרעד יד זיא סָאװ
 :ערג ןוא רעסערג ץלַא זַײװכעלסיב טרעװ סָאװ ,(ךעלַײק ַא) רֹודּכ ַא יו טֿפַאש

 ךַאלֿפרעביײא ןַײז ןוֿפ םענרַאֿפ םוצ הֿפסוה עדעי זַא ,ןגָאז רימ ןענעק ,רעס

 טלגניר סָאװ ,טֿפַאשנסיװמוא רעד טימ גנורירַאב ןיא רעמ ץלַא םיא טגנערב

 ןוֿפ ןעמרָאֿפ עטצעזעגנגעק ייווצ ןבַײלּבכ קיּביײא רעבירעד ןזומ סע ,םורַא םיא

 רעד ןוֿפ ןטַײצ עלַא ןיא טעװ לכש רעכעלשטנעמ רעד .,טייקיטעט רעקיטסַײג

 .רעד יד טימ רָאנ טינ ,ןקיטפעשַאב ןענעק ךיז ,רעטציא יװ ױזַא ,טֿפנוקוצ

 ןטשרָאֿפרעד:טינ םעד טימ ךיוא רָאנ ,ןתוכיײש ערעייז ןוא ןעגנונילשרע עטשרָאֿפ
 ,רעבירעד ,ןַײא ןסילש ןתוכַײש ערעייז ןוא ןעגנוגַײשרעד יד סָאװ ,עלעטניּפ

 קיבייא זומ סע ביוא ,ןַײזטסּוװַאב םעד ןריזילָאּפָאנָאמ טינ ןעק ןסיװ סָאד ביוא

 עכלעוו ,תוריקח ןיא ךיז ןוטוצנַײרַא לכש ןרַאֿפ טייקכעלגעמ יד ןבַײלב

 רַאֿפ ץַאלּפ ןייק ןלעֿפ טינ לָאמ ןייק טעװ טלָאמעד ,ןסיוו סָאד רעבירא ןגַײטש

 ןיא עיגילער יד םערָאװ :עיגילער ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד טגָארט סָאװ ,סעּפע

 ,טרּפ םעד ןיא ךַאז רעדנַא רעדעי ןוֿפ טדײשעגּפָא זיא ןעמרָאֿפ עריא עלַא

 ןוֿפ זַײרק םעד רעבױֵא טערט סָאװ ,סָאד ןיא לַאירעטַאמ ריא סָאװ

 ,גנורַאֿפרע

 תונומא עלַא רעדָא ,ענעי רעדָא ,יד קיטניר:טינ יו זיא ,ױזַא דלַאביוװ

 :רַאֿפ ןענַײז סָאװ ,ןטייקיניזמוא יד טינ ןענַײז סע בָארג יװ ,ןַײז טינ ןלָאז

 יז טגנערב ןעמ סָאװ ,ןטנעמוגרַא יד טינ ןענַײז סע שירַאנ יװ ,ייז טימ ןדנוב

 טגיל עכלעװ ,טַײהרָאװ יד ןרירָאנגיא טינ רימ ןרָאט --- ןקידיײטרַאֿפ וצ

 .נײשרָאװ ענײײמעגלַא יד .ייז ןיא ןגרָאברַאֿפ ןטייקכעלנַײלשרָאװ עלַא טיול

 ,דנורג ַא ןָא ןיטולחל טינ ןענַײז סנביולג עטײרּפשרַאֿפ טַײװ זַא ,טייקכעל

 עכלעװ ,טײקכעלנַײשרָאװ ַא ךָאנ ךרוד טקרַאטשרַאֿפ לַאֿפ םעד טָא ןיא טרעוו

 יד .םוטעמוא ךיז ןעניֿפעג סנביולג יד סָאװ ,טקַאֿפ םעד ןוֿפ ךיז טמענ

 זיא ,ןַײז טינ לָאז םַאטשּפָא ןַײז סָאװ ,ליֿפעג ןזעיגילער ַא ןוֿפ ץנעטסיסקע

 רעד יװ ױזַא ןוא .גנוטַײדַאב עסיורג ַא טָאה סָאװ ,היַאר ַא ךָאנ רעדיװ

 'נסיװמוא רעד ןיא טייקיטעט ןַײז רַאֿפ דלעֿפ ַא ךיז טניֿפעג ליֿפעג רעקיזָאד

 ,טֿפַאשגסיװ ןוֿפ (זעטיטנַא) טקנוּפנגעק רעד ןבַײלב קיביײא זומ עכלעוו ,טֿפַאש

 ןקיבלעז םוצ טריֿפ סָאװ ,טקַאֿפ םענײמעגלַא ןטירד ַא םעד ןיא רימ ןעעז



 ןֿפיצנירֿפ עטשרע יד - רעסנעפס .ה .

 .ילֵעֹר יד ןוֿפ ענייק וליֿפַא בוא זַא ,רעכיז ןַײז רעבירעד ןענעק רימ .סולש
 גנונעטָאשּפָא יד םינפ לֹּכ לע יז ןענַײז ,תמא ךעלקריוו טינ ןענַײז סעיג
 ,תמא ןַא ןוֿפ

 געֹנ וצ קיניזמוא ןעזסיוא סע טעװ עזעיגילער יד רַאֿפ יװ ױזַא .5 8
 עכעלטֿפַאשנסיװ יד רַאֿפ סע טעװ ױזַא ,עיגילער יד ןקיטרַאֿפטכער ךיז ןעמ
 יד זיא ךָאד ,טֿפַאשנסיװ יד ןקידיײטרַאֿפ ךיז ןעמענ וצ ןיזמוא ןַא יװ ןעזסיוא
 טריטסיסקע סע בא .עטשרע יד יו קיטיינ ױזַא סיוועג טעברַא עטייווצ
 ןוא עיגילער ןוֿפ ןטיײקשירַאנ יד קידנעַײז סאממ סָאװ ,ןשטנעמ סַאלק ַא
 ןימ ַא ןגָארקעג ריא וצ ייז ןבָאה ,ןטײקנברָאדרַאֿפ עריא ןוֿפ ךיז קידנעלקע
 ,טײהרָאװ?טנורג יד ןעזרַאֿפ ןלָאז ייז ,טכַאמ רעכלעוו ,גנוסױטשּפָא ןוֿפ ליֿפעג
 סָאװ ,ןשטנעמ סָאלק ַא ןַארַאֿפ ךיוא זיא ױזַא ;ריא ןיא טקעטש סע סָאװ
 רעכלעוו טימ ,קיטירק רעקידנטכינרַאֿפ רעד ןוֿפ טקידײלַאב ליפ ױזַא ךיז טליֿפ
 ,עיגילער ןוֿפ ןרעל ענעי ןגעקטנַא סױרַא ןטערט רענעמ.סטֿפַאשנסיװ יד
 טָאה סע זַא ,הנומא ןוֿפ םירקיע יד רַאֿפ ןטלַאה ןשטנעמ עקיזָאד יד סָאװ
 טֿפַאשנסיװ רעד ןגעקטנַא לײטרוארָאֿפ רעקרַאטש ַא טעברַאעגסיױא ייז יב ךיז
 רעייז רַאֿפ םימעט ערָאלק ןוא ענעֿפָא ,עטיירגעגנָא ןייק טינ ןבָאה יז ,ללכב
 יד סָאװ ,ּפעלק עקרַאטש יד ןורּכיז ןיא רָאנ יז ןגיל סע ,ריא וצ האנש
 יז ןוא ,ןעגנוגַײצרעביא עטבילַאב ערעייז ןוֿפ ךס ַא ןבעגעג טָאה טֿפַאשנסיװ
 ןַײז שרושה ןמ רקוע ןיא סע ןעװ רשֿפא ךָאנ ןעק יז זַא ,דשח ַא ןבָאה
 :עג ַא ייז ןיא סױרַא יז טֿפור רעבירעד ןוא ;קיליײה זיא ייז ַײב סָאװ ץלַא
 ,קערש עכעלמענרַאֿפמוא עסיוו

 ַא ןבָאה וצ זיא סע קיניזמוא יװ ,ןעז וצ ידּכ ;טֿפַאשנסיװ זיִא סָאװ
 זיא טֿפַאשנסיװ זַא ,ןקרעמַאב רָאנ רימ ןֿפרַאד ,ריא ןגעקטנַא ליײטרוארָאֿפ
 זַא ןוא ;ןסיװ ןכעלטנייוועג ןוֿפ גנולקיװטנַא ערעכעה ַא יװ רעמ טשינ טושּפ
 ךַײלגוצ ךיז ןעמ ןומ ,טֿפַאשנסיװ ןוֿפ ּפֶא ךיז טגָאז ןעמ בױא ,רעבירעד
 ,ןעז טינ זייב ןייק טעװ רעקיטַאנַאֿפ רעטסגנע רעד .ןסיװ רעדעי ןוֿפ ןגָאזּפָא
 ןוא רעירֿפ ףיױא ןוז יד טייג רעמוז זַא ,גנוטכַאבָאאב רעד ןיא ,לשמל
 ַאזַא ןטלַאה אבודַא רָאג טעװ רע ;רעטניװ ןיא יו רעטעּפש טײגרַאֿפ
 ןתוֿבַײחתה יד ןַײז וצ םייקמ םיא טֿפלעה סָאװ ,ךַאז ַא רַאֿפ גנוטכַאבָאַאב
 עימָאנָארטסַא ןוֿפ טֿפַאשנסיװ יד ?עימָאנָארטסַא זיא סָאװ ןוא ,ונ ,ןבעל ןוֿפ
 ןענַײז עכלעװ ,ןעגנוטכַאבָאַאב ענױזַא טָא ןוֿפ רוביח רעטריזינַאגרָא ןַא זיא
 לָאצ ערעסערג ַא םורַא ןעמענ ןוא טייקכעלטקניּפ רעמ טימ ןרָאװעג טכַאמעג
 יד רָאלק ןדנוא רַאֿפ טכַאמ סע זַא ,טרעדילגעצ סוג ױזַא ןענַײז סָאװ ,ןכַאז
 ,ףירגַאב ןשלַאֿפ םעד קעװַא טבַײרט ןוא ןעלמיה יד ןוֿפ גנונעדרָא עקיטכיר
 ךַײא טעװ םימש:ארי רעטסערג רעד  ,ייז ןגעוו טַאהעג רעירֿפ ןבָאה רימ סָאװ
 ץלָאה זַא ,רעסַאװ ןיא טסָאררַאֿפ טרעװ ןזַײא זַא ,ןענרעל דחּפ םֹוׁש ןָא
 רע ןוא ,ןלױוֿפ ןָא טבייה ,גנַאל וצ טלַאה ןעמ סָאװ ,שיײלֿפ ןַא רעדָא ,טנערב
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 ןכַאז עלַא יד טָא רעבָא .ןסיוו וצ טוג ןענַײז סָאװ ,ןכַאז רַאֿפ ןטלַאה סע טעװ

 יטַאמעטסיס ַא זיא עימעכ ןוֿפ טֿפַאשנסיװ יד :עימעכ ןוֿפ ןטײהרָאװ ןענַײז

 ןֿפױא טמיטשַאב רָאלק ןענַײז עכלעװ ,ןטקַאֿפ ענױזַא ןוֿפ עיצקעלָאק עש

 ןדוא טיג סע זַא ,טריזילַארענעג ןוא טריציֿפיסַאלק ױזַא ןוא רָאה

 ינייא ןַא ַײס ,ךַאז רעדעי וצ עגונב רעכיז ףיוא ןגָאז וצ טייקכעלגעמ יד

 רעטנוא ןלעװ סע םייניש ַא רַאֿפ סָאװ ,עטצעזעגנעמַאװצ ַא ַײס ,עכַאֿפ

 עלַא טימ סע זיא ױזַא ןוא ,ןעמוקרָאֿפ ריא ןיא ןעגנוגנידַאב עסיוועג

 ןוֿפ ןעגנורַאֿפרע יד ןוֿפ סױרַא טצָארּפש יײז ןוֿפ עכעלטיא .,ןטֿפַאשנסיװ

 ערעטַײװ ןַײרַא יז ןעמענ ,רַאנקרעמַאבמוא קידנסקַאװ ;ןבעל ןכעלגעט

 ןעניֿפעג ייז ןוא ;ןעגנורַאֿפרע עטריצילּפמָאק רעמ ןוא ערעכַײרלָאצ

 יד ןוֿפ יװ ,רָאלק ױזַא ןטקַאֿפ ערעטיירב יד ןוֿפ ןצעזעג ןוא םיללּכ יד סיוא

 ןבעג טינ ץעגרע ןיא ןעק ןעמ .טנַאקַאב ןעמעלַא ןענַײז סָאװ ,ןכַאז עשימייה

 טקנוּפ ןוא .טֿפַאשנסיװ ןָא ךיז טבייה ָאד טָא :ןגָאז ןוא עיניל ַא טימ ריֿפ ַא

 ןעניד וצ זדנוא זיא ןעגנוטכַאבָאַאב עכעלטנייוועג יד ןוֿפ קעװצ רעד יװ ױזַא

 קעווצ רעד גנוריֿפ-סנבעל יד ךיֹוא זיא ױזַא ,גנוריֿפֿפױא ןוֿפ ךרד:הרומ ַא רַאֿפ

 .טֿפַאשנסיװ ןוֿפ ןעגנושרָאֿפ עטקַארטסבַא ןוא ענעגרָאברַאֿפ טסכעה יד ןוֿפ

 טַײנ רעטנזיוט יד ךרוד ,ןבעל ךעלטֿפַאשלעזעג רעזדנוא טרילוגער קיזיֿפ יד

 ,טֿפַארקבַײרט ןוֿפ ןעמרָאֿפ ענעדיײשרַאֿפ יד ךרוד ןוא עיצקודָארּפ ןוֿפ םינֿפוא

 סנדליװ םעד רעדייא ,רעמ ךרע ןַא ןיא טינ ,ןבעגעג זדנוא טָאה יז סָאװ

 םורַא םיא ןעלגניר סָאװ ןכַאז יד ןוֿפ ןטֿפַאשנגײא יד טימ טֿפַאשטנַאקַאב

 גנוקריװ רעד ךרוד ,עיגָאלָאיזיֿפ יד ןוא עימָאטַאנַא יד .,ןבעל ןַײז טרילוגער

 גנוריֿפ רעזדנוא ןרעדנע ,ענעיגיה ןוא ןיצידעמ רעד ףיוא ןבָאה ייז סָאװ

 יד סָאװ ,תוֿבוט רעדָא תוער יד ןגעוו תועידי ערעזדנוא יװ ,ליֿפ ױזַא טעמּכ
 -- טניימ טֿפַאשנסיו .ןעגנערב זדנוא ןענעק תוביס עקימורַא עכעלטנייוועג
 ןרעסערג ַא ןיא ךעלדנע זדנוא טֿפלעה ןעזסױרָאֿפ רעדעי ןוא ;סױרָאֿפ ןעז
 .טטכעלש סעּפע ןדַײמסױא ןוא סטוג סעּפע ןלעוּפ וצ דַארג ןרענעלק רעדָא
 זדנוא טנרָאװ ,געוװ ןֿפױא סעפע טגיל סע זַא ,ןגיוא יד טימ ןעז סָאד יװ ױזַא
 סָאד ךיוא זדנוא טנרָאװ רעכיז ױזַא ,םעד רעביא טלכיורטשעג ןרעוו וצ ןוֿפ
 ,ךעלטנגייא ,עקיזָאד סָאד --- ,לכש ןוֿפ ןגיוא יד טימ ןעז סָאד ,ןעז ערעכעה
 ןגיל סָאװ ,ןעגנולכיורטש יד רעביא ןלַאֿפ וצ טינ --- ,זיא טֿפַאשנסיװ סָאװ
 עטסטושּפ יד זַא ,רעבירעד דלַאב יװ .ןליצ עטסטַײװ ערעזדנוא ןוֿפ געוו ןֿפױא
 סנייא ןענַײז שינעטנעקרעד עטריצילּפמָאק טסכעה יד ןוא ןטיװ ןוֿפ ןעמרָאֿפ
 ןיא יא ,ןעמַאטש ייז ןענַאװנפ רוקמ םעד ןיא יא ,עקיבלעז סָאד ןוא
 .רַאֿפ ןדייב וצ ךיז רימ ןזומ ,ןוטוצֿפױא ןבָאה ייז סָאװ תודֿבוע יד
 ,ֿביוחמ רימ ןענַײז טײקנטלַאהעגסױא ןוֿפ ןעמָאנ ןיא .ךַײלג ןטלַאה
 םישוח ערעזדנוא סָאװ ,טֿפַאשנסױו עטסטייוב יד ןעמענוצנָא רעֿפטנע
 ךיוא טֿפַאשנסיװ רעד טימ ןעמַאוצ ןֿפרַאוּוצקעװַא רעדָא ,ןכיירג ןענעק
 געװנטימ רעשיגָאל ןייק ָאטינ זיא סע .ןגָאמרַאֿפ עלַא סָאװ ןסיו לסיב סָאד

)2( 
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 רעדָא ,זדנוא טיג דנַאטשרַאֿפ רעזדנוא סָאװ ץלַא ןצנַאג ןיא ןעמעננָא ןשיװצ
 ןיא ןגָאמיױַאֿפ רימ סָאװ ,דנַאטשרַאֿפ ןטסקירעדינ םעד וליֿפַא ןֿפרַאװרַאֿפ
 .תויח יד טימ םענייא

 -- טגעמּונרַא רעזדנוא עגונ ךַײלג ָאד זיא עכלעוו ,עגַארֿפ יד ןלעטש
 ןעמ יװ םינפ ַא טָאה -- !תמא םצע ןיא זיא טֿפַאשנסיװ יד יצ ,עגַארֿפ יד
 ,טליֿפ ײטרַאּפ עשיגָאלָאעט יד לַײװ ןוא ,טכיל טיג ןוז יד יצ ,ןגערֿפ לָאז
 יז טקוק רעבירעד ,ןענַײז ןרעל עכעלטֿפַאשנסיװ ֿבור סָאד קיטכיר רעכיז יװ
 ,יסייוו ,ןגָאלָאעט יד ,ייז ,דחּפ םענעטלַאהַאב ַאזַא טימ טֿפַאשנסיװ רעד ףיוא
 ןענַײז ,טטקַאװ טֿפַאשנסיװ יד סָאװ ,רָאי טנזיוט ייוצ עצנַאג יד רַאֿפ זַא
 ןוא קיזיֿפ ,קיטַאמעטַאמ ,ונַײהד -- ןעגנוליײטּפָא עסיורג עריא ןוֿפ עכעלטע
 קיטירק רעטסגנערטש רעד רעטנוא ןרָאװעג ןֿפרָאװעגרעטנוא -- עימָאנָארטסַא
 טקיטסעֿפרַאֿפ רעמ לָאמ עלַא ןגעװטסעדנוֿפ ןענַײז ןוא ,תורוד ךָאנ תורוד
 לָאמ ַא ןעגַײז ןרעל ענעגייא ערעייז ןוֿפ ךס ַא תעב זַא ,ןסייוו ייז .ןרָאװעג
 רעמ ץלַא ןעמ טָאה רעטַײװ רוד ַא סָאװ רעבָא ,םוטעמוא ןעמונעגנָא ןעוועג
 ןבָאה עכלעו ,ןרעל עכעלטֿפַאשנסיװ יד ןענַײז ;ןעלֿפײװצ ייז ןיא ןעמונעג
 ,רעשרָאֿפ ענעֿפרָאװעצ עכעלטע ןוֿפ טֿפַאשרעגנעהנָא ןַא טםימ ןבױהעגנָא
 רעטציא ןענַײז ןוא ,רעגנעהנָא ןוֿפ לָאצ ןיא ןסקַאװעג רעמ ץלַא םַאזגנַאל
 רעמ טינ ןיוש ךיז טחוּכיװ ןעמ זַא ,ןרָאװעג טסעֿפ ױזַא לייט ןסיורג ַא ןיא
 טלעװ רעצנַאג רעד רעביא רענעמ:סטֿפַאשנסיװ יד זַא ,ןסייוו ייז .ייז ן;עוו
 ןוא ;טײקֿפרַאש רעטסערג רעד טימ טעברַא סנרעדנַא םעד רענייא ןריקיטירק
 ,ןוא ,ןֿפרָאװרַאֿפ ףּכיִּת ןוא טקעדעגֿפױא תונמחר ןָא טרעװ תועט רעדעי זַא
 ,םוי לכב םישעמ יד ןענַײז תודע עטסעב יד רָאג זַא ,ייז ןסייו ,סנטצעל
 יד ןוא ,סױרַאֿפ טגָאז טֿפַאשנסיװ יד סָאװ ץלַא םיקמ טרעװ סע סָאװ
 טֿפַאשנסיװ יד עכלעװ ,ןעגנומענרעטנוא עלַא ןוֿפ תונוחצנ עקידנעטש
 ,ןָא טריֿפ

 ,תולעמ עסיורג עכלעזַא טָאה סָאװ ,ךַאז ַא וצ ךעלדנַײֿפ ןטלַאה ךיז
 לקיטש ַא ןעניֿפעג ןענעק עיגילער ןוֿפ רעקידייטרַאֿפ יד םגה ,טײקשירַאנ ַא זיא
 ליֿפ ןכלעװ טימ ,ןָאט םעד ןיא גנוטלַאה רעכצלדנַײֿפ רעייז רַאֿפ דיירסיוא
 .ךיירסיוא רעכַאווש ַא רעייז רעבָא סָאד זיא ;ייז ןגעוו ןדער רענעמ:סטֿפַאשנסיװ
 רַאֿפ יװ טוג ױזַא ,טֿפַאשנסיװ רעד ןוֿפ דצ םעד רַאֿפ ןַײז הדומ ןזומ יז
 ןבָאה רעײטשרָאֿפ יד ןוֿפ ןרעלעֿפ עכעלנעזרעפ יד זַא ,דצ םענעגייא רעייז
 זומ ןעמ ,ןקידיײטרַאֿפ ייז עכלעוו ,ךַאז רעד טימ ןָאט וצ טיג רָאג םצע ןיא
 טלייטרוא ןעמ ביוא ןוא ,ןיילַא ךיז רַאֿפ זיא יז יװ טֿפַאשנסיװ יד ןלייטרוא
 טנידרַאֿפ יז זַא ,ןעז וצ ןלעֿפרַאֿפ חומ רעמורק טסכעה ַא רָאנ ןעק ,ױזַא טָא יז
 ;טנַא רעדנַא זיא סע עכלעװַא ָאטינ זיא סע יצ ,ָאד זיא סע יצ .גנוטכַא עלַא
 :ַאכָאנ ַא :טֿפַאשנסיװ רעד ןיא גנוקעלּפטנַא עתמא ןַא ןּבָאה רימ ---גנוקעלּפ
 ןצנַאג ןוֿפ גגונעדרָא רעטלעטשעגטסעֿפ רעד ןוֿפ .גנוקעדֿפױא  עקידנַאנ
 יד ,טבַאנַאב ןענַײז ףימ ןכלעװ טימ ,דנַאטשרַאֿפ םעד ךרוד םוסרעווינוא
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 ןעניֿפעגוצסיױא ֿביוחמ רענייא רעדעי זיא ןעגנוקעדֿפױא עקיזָאד יד ןוֿפ טייקיטכיר
 רע זיא ,ןענוֿפעגסױא יז רע טָאה ןוא { תוחוּכ ענַײז ןיא טגיל סע לֿפיװ ףיוא
 .טייקינעטרעטנוא רעטסערג רעד טימ ןעמענוצנָא ייז ֿביוחמ

 ןוֿפ םידדצ עדייב ַײב ןעניֿפעג ךיז זומ ,סע טסייה ,תמא רעד ,6 8
 ,חוּכיװ ןוֿפ ןטַײז עֶלַא תוינּפ ןָא קידנטכַארטַאב .תקולחמ רעסיורג רעד טָא
 יו םוטעמוא ךיז טניֿפעג עכלעוו ,עיגילער יד זַא ,סולש םוצ ןעמוק רימ ןזומ
 טקירד ,עטכישעג רעכעלשטנעמ רעד ןוֿפ ברע םעד ךרוד טֿפױל סָאװ יתש ַא
 טעמּכ סע זיא טֿפַאשנסיװ רעד ןגעװ תעב ;טקַאֿפ ןקיביײא ןסיוװעג ַא סיוא
 סָאװ ,ןטקַאֿפ ןוֿפ עסַאמ עטריזינַאגרָא ןַא זיא יז זַא ,ןגָאז וצ תמא-ב"א ןַא
 טקיניירעגסיױא רעכעלדנירג ץלַא רעטַײװ סָאװ טרעוו ןוא רעסערג ץלַא טסקַאװ
 ןטייקכעלקריװ יד ףױא טעדנירגַאב עדייב ןענַײז ייז בוא ןוא ,ןתועט ןוֿפ
 טמֹוא ןַא זיא סע ,עינָאמרַאה עכעלדנירג ַא ןַײז יז ןשיװצ זומ ,ןבעל ןוֿפ
 ןיא ,טַײהרָאװ ןטרָאס יילרעייווצ ןַארַאֿפ ןענַײז סע זַא ,הרעשה עכעלביולג
 .ַאב םיוק זיא הרעשה ַאוַא .דנַאנַא וצ הריּתס רעטולָאסבַא ןוא רעקיבײא ןַא
 ןייק עכלעוו " עירָאעט-רעעכינַאמ ַא ןוֿפ דנורג ןֿפױא רָאנ ןדַײס ,ךעלֿפַײרג
 טגעוורעד ,ריא טימ טקעטשעגנָא ןַײז טינ ןלָאז ןעגגוניימ ענַײז לֿפיװ ,רענייא
 טֿפַאשנסיװ ןוא ךעלטעג זיא עיגילער זַא .ןטלַאה ֹוצ ןֿפָא זדנוא ייב טִינ ךיז
 רעקיטַאנַאֿפ רעטסנסיֿברַאֿפ רעד וליֿפַא סָאװ ,גנוניימ ַא זיא ,שינָאלװַײט זיא
 טָאה טײהרעטלעטשרַאֿפ םגה ,ןגָאװצסױרַא ךעלטַײד ןביולרעד טינ ךיז טעװ
 רעכלעוו ,רענייא רעדעי ןוא .רעגייטש םעד ףיוא טנשרדעצ חלג ןייא טינ ךיז
 רעקיֿפואנבױא רעד רעטנוא זַא ,ןַײז הדומ זומ ,ןטלַאה טינ גנוניימ ַאזַא ןעק
 ,תודחַא ענעמוקלוֿפ ַא ןטלַאהַאב טגיל טֿפַאשדניײֿפ

 ענױזַא סלַא תונעט סנרעדנַא םעד ןענעקרענָא רעבירעד זומ דצ רעדעי
 ,טנַאה רעד טימ ןכַאמקעװַא טינ ןעק ןעמ עכלעוו ,ןטַײהרָאװ סיוא ןקירד סָאװ
 ךיז זומ ,טקנוּפדנַאטש ןועיגילער םעד ןוֿפ טלעװ רעד ףיוא טקוק סָאװ רעד
 םעד ןוֿפ לייט ַא זיא ,טֿפַאשנסיװ ןֿפור רימ סָאװ ,סָאד זַא ,ןעז וצ ןענרעל
 ,ליֿפעג ןקיבלעז םעד טימ ןטכַארטַאב םיא ןעמ זומ רעבירעד ןוא ,ןיגב ןסיורג
 ,רעדיװ ןוא ,סױרַא ודנוא ןיא ןֿפור ןינב םעד ןוֿפ ןלייט עקירעביא יד סָאװ
 זומ ,טקנוּפדנַאטש ןכעלטֿפַאשגסיװ םעד ןוֿפ טלעװ רעד ףיוא טקוק סָאװ רעד
 לייט ַא ױזַא ךיוא זיא ,עיגילער ןֿפור רימ סָאװ ,סָאד זַא ,ןעז וצ ןענרעל ךיז
 טלדנַאהַאב יז זומ ,לייט ַאזַא זיא יז זַא דלַאב יװ ןוא ;ןינב ןסיורג םעד ןיֿפ
 ןעמ יװ ,לייטרוארָאפ קינייװ ױזַא טימ ,ןינע רעכעלטֿפַאשנסיװ ַא יװ ןרעוו
 יד ןײטשרַאֿפ וצ ןכוז ףרַאד ײטרַאּפ עדעי .טקַאֿפ רעדנַא ןדעי טלדנַאהַאב

 ןענַײז סע זַא ,טביילגעג טָאה רעכלעוו ,סענַאמ ףָאסָאליֿפ ןשיסרעּפ םעד ןיֿפ ערעל יד *
 עקיוגעטש 8 ךיז ןשיווצ ןריפ עכלעוו ,רעטכעלש א ןוא רעטוג א : תודוסי טּפיוה ייווצ ןאראפ
 .רעצעורעביא רע 7 -- .טלעוװ רעד ןופ םויק םעד ןגעוו חשחלמ
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 טרעװ זיא סָאװ ,סעּפע טָאה ערעדנַא יד זַא ,גנוגײצרעביא רעד טימ ערעדנַא

 ןלעװ ייז ביוא זַא ,גנוגַײצרעביא ןַא ךָאנ טימ ןוא ;ןיײטשרַאֿפ סע ןלעוװ וצ

 ןוֿפ דוסי רעד ןַײז "סעּפע, סָאד טָא טעװ .ןענעקרענָא ערעדנַא יד ענייא

 | ,ייז ןשיװצ םולש ןקידנעטשלוֿפ ַא

 םולש ןעמ טכַאמ ױזַא יװ ,"סעּפע, סָאד טָא ןעמ טניֿפעג ױזַא יו

 קידנעטש ןזומ רימ עכלעוו ,עגַארֿפ יד ןֿפוא םעד ףיוא טרעוו --- ? יז ןשיװצ

 ןעניפעג טָאלג טינ ,יװ יבַא םולש ַא ןכַאמ םּתס טינ ,ןרעֿפטנערַאֿפ וצ ןכוז

 ןוא ,טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ טלעטשעגסױרַא ןרעװ סָאװ ,תורשפ ענעי ןוֿפ ענייא

 .רעד .עטכַאמעג ןענַײז ייז זַא ,ףיז לב ןליֿפ אֿפוו רעלעטשסיװַא ערעייז

 ןקיטפַאהרעיױד ,ןתמא ןַא ןוֿפ םיִאנֹּת יד ןכיירגרעד ןוומ רימ רָאנ ;עקילַײװ

 עכעלדנע ענעי זיא ,ןכוזסיוא ןֿפרַאד רימ סָאװ ,ךַאז יד .ייז ןשיווצ םולש

 ,זתומימּת רעקידנעטשלוֿפ טימ ןעגעקרענָא ןלעוו םידדצ עדייב עכלעוו ,טללהרָאװ

 --ןבעגכָאנ ןייק ןַײז טינ רָאט סע .קנַאדעג ןיא שינערָאװַאב רעטסנעלק רעד ןָא

 ןרעדָאֿפ זײװכעלסיב רעטעּפש טעװ רע סָאװ ,ןזָאלכָאנ טינרָאג לָאז דצ ןייק

 ,ךיז ןענעגעגַאב ייז ןכלעו ףיױא ןדָאב רעכעלטּפַאשניימעג רעד :ק"ירוצ

 ..טלַאהוצֿפױא ןכוז םיא טעװ ךיז רַאֿפ דצ רעדעי סָאװ ,רעכלעזַא ןַײז ףרָאד

 עיגילער יד עכלעװ ,טַײהרָאװ עלַאטנעמַאדנוֿפ ןימ אזַא ןקעדֿפױא ןזומ רימ

 רעד ןוֿפ ןגיוא יד רעטנוא גנוגָאטַאב רעכעלגעמ רעד רָאג טימ ןטלַאה טעװ

 רעכעלגעמ רעד רָאג טימ ןטלַאה טעװ טֿפַאשנסיװ יד עכלעוו ןוא ,טֿפַאשנפיװ

 .רָאװ עלַאטנעמַאדנוֿפ ַאזַא -- עיגילער רעד ןוֿפ ןגיוא יד רעטנוא גנונָאטַאב

 ןרעדנַא םעד ןיא ןעניֿפעג רצ רעדעי טעװ גנוקידיײטרַאֿפ ריא רַאֿפ סָאװ ,טייה

 ,דגַײרֿפ ַא ,רבח ַא

 ,סע טסייה ,טקנוּפקילב רעדנַא ןא ןוֿפ ךַאז רעד ףיוא קידנקוק ,רעדָא

 יד גנוקריװ רעכַײלג ןיא ןעגנערבוצנעמַאזצ ןַײז זומ קעװצ רעזדנוא זַא

 ןיא טרעּפרעקרַאֿפ ןענַײז עכלעוו ,ןעגנוגלצרעביא עטצעזעגנגעק קיֿפױאנּבױא

 ,ןעעדיא עטצעזעגנגעק ןוֿפ סױטשנעמַאזוצ םעד ןוֿפ ,טֿפַאשנסיװ ןוא עיגילער

 סיהַא קידנעטש טסקַאװ ,תמא לייט ַא ךיז רַאֿפ עדעי ןַײא ןטלַאה סָאװ

 ןרָאװעג טכַאמעג זיא עיגָאלָאעג רעד ןיא יו ױזַא ,גנולקיװטנַא שרעכעה ַא

 טימ טקינײארַאֿפ ךיז טָאה "?עזעטָאּפיה-רעַײֿפפ יד ןעו ,טיושרָאֿפ רעכיג ַא
 וצ ןָא רימ ןבייה טיגָאלָאיב רעד ןיא יװ ױזַא ;?עזעטָאּפיה:רעסַאװ, רעד

 ערעדנוזַאב, ןוֿפ ערעל רעד ןוֿפ גנוצלעמשֿפיונוצ רעד ךרוד ןריסערגָארּפ
 רעד ןיא יװ ֹזַא ,"ןדנַאטשמוא יד וצ גנוסַאּפוצ , ןוֿפ ערעל רעד טימ *ןּפיט

 יד טניז ,סקּוװ רענעטלַאהעגּפָא רעד ןָא ַײנ סָאד ןוֿפ ךיז טבייה עיגָאלָאכיסּפ
 טנעקרענָא טציא ןרעוו םידימלת סקָאל ןוֿפ יא ,סטנַאק ןוֿפ יא ןעגנויושנָא
 ןעמרָאֿפ ןֿפַאש ןעגנורַאֿפרע עטריזינַאגרָא יד זַא ,טנרעל סָאװ עירָאעט רעד ןוֿפ

 וצ ןָא טציא טבייה יז ןעװ ,עיגָאלָאיצָאס רעד ןיא יװ ױזַא ;קנַאדעג ןוֿפ

 .ָארּפ ַא רַאֿפ יא גנונעקרענָא ןֵא ןעמ ?גיֿפעג ,רעטקַארַאכ ןוויטיזָאּפ ַא ןגירק

 ,רעטערטרַאֿפ סלָא ,ײטרַאּפ-גנונעדרָא רעד רַאֿפ יא ,יײטרַאּפ רעוויסערג



 .1 ט8ֿפ א שגסיוו ןוא עיגילער

 יד ענייא רעלוֿפ ןכַאמ עכלעװ ,ןטַײהרָאװ ןוֿפ ,ךיז רַאֿפ ערעדעי

 טימ בַאטשסָאמ ןרעסערג ליֿפ ַא ןיא ןַײז ךױא סע זומ ױזַא --- ערעדנַא

 רעכלעװ ,ףירגַאב ַאזַא ןכוז רימ ןזומ ָאד ךיוא .,טֿפַאשנסיװ ןוא עיגילער

 ןטרַאװרעד ָאד ךיוא ןענעק רימ ןוא ;ןסולש םנדייב ערעייז טקיניײארַאֿפ

 טֿפַאשגסיװ ױזַא יװ ,ןײטשרַאֿפ ,גנוקינײארַאֿפ רעייז ןוֿפ ןטַאטלוזער עקיטכיוו

 ,עגייא --- טקַאֿפ ןקיבלעז םעד ןוֿפ ןטַײןגעק יד סיוא ןקיוד עיגילער ןוא

 ןעק ןעמ סָאװ טַײז עטַײװ יד -- ערעדנַא יד ,ןעז ןעק ןעמ סָאװ טַײז עטנעָאנ יד

 ןוא ;ןעמענ ךיז ןזומ רימ סָאװ רַאֿפ ,סע ןיא סָאד טָא -- ןעז טינ

 ענײמעגלַא רעזדנוא ןרעדנע ךעלדנירג ץנַאג רימ ןוומ ,ןָאטוצֿפױא סָאד ידּכ

 .טלעוו רעד ןוֿפ עירָאעט
 יַאבמוא ןרָאװעג ןבעגעגנָא ןענַײז רעטעלב עקידרעירֿפ יד ןיא ןיוש

 ,גנוקיגײארַאֿפ עקיזָאד יד ןכוז וצ יװ עדָאטעמ רעד ןוֿפ ןכירטש עטמיטש

 ןוֿפ עגַארֿפ יד ןעלדנַאהַאב וצ ,רעטַײװ ןעייג רימ רעדייא ,יַאדּכ רעבָא זיא סע

 ןיא ,טײהרָאװ ענעי ןעניֿפעג ןענעק וצ ידּכ .רערעלק לסיב ַא עדָאטעמ רעד

 ןיא ,ןסיו רימ ןזומ ,ןדנוברַאֿפ ןרעװ סֿפַאשנסיװ ןוא עיגילער רעכלעוו

 טײהרָאװ טר ָאס ַא רַאֿפ סָאװ ךיוא ןוא ,ןכוז וצ יז גנוטכיר רעכלעוו

 ןַײז זומ יז

 (ירָאירּפ ַא) ןושאר לקשמ יּפ.לֹע זַא ,ןעזעג ןביוא ןבָאה רימ ,7 8

 יד ןיא וליֿפַא ,סעיגילער עלַא ןיא זַא ,ןביילג וצ דנורג ַא רימ ןבָאה

 ןעמוקעג ןענַײז רימ .טײהרָאװ עלַאטנעמַאדנוֿפ ַא ןטלַאהַאב טגיל ,עטסבערג

 ןוֿפ טנעמעלע רענעי ןַײז זומ טײהרָאװ עלַאטנעמַאדנוֿפ יד זַא ,סולש םוצ

 עקימיטשנַײא:טיג יד יװ םעד ךָאנ ,רעביא טבַײלב רעכלעוו ,סעיגילער עלַא

 רעטַײװ ךָאנ ןבָאה רימ ןוא .ערעדנַא יד ענייא לטֿבמ ןענַײז ןטקנופ

 רעטקַארטסבַא רעמ ַא סיוועג טעמּכ זיא טנעמעלע רעד טָא זַא ,טריֿפעגסױא

 .סענירטקָאד עזעיגילער ערַאבגנַאג יד ןוֿפ זיא סע עכלעו רעדייא ,קנַאדעג

 ןעמוקנעמַאזוצ ךיז ןענעק טֿפַאשנסיװ ןוא עיגילער זַא ,רָאלק רעבירעד זיא סע

 ןטקַארטסבַא ןכױה רעייז ַא ןוֿפ ןדָאב ןכעלטֿפַאשנײמעג םעד ףיוא רָאנ

 ןיק ןַײז טינ ןעק ןכוז רימ סָאװ תודחַא רעד ןוֿפ דוסי רעד .קנַאדעג

 ןיא רעדָא ײרד ןיא ןביולג רעד טלַאה סע עכלעװ ,ןעמגָאד יד ןוֿפ ענייא

 םגה ,ןעגנערב תונברק יװ עעדיא ןימ ַאזַא טינ ךיוא ןוא ,טייקינייא ןייא

 עכלעוַא ןעק טֿפַאשנסיװ יד םערָאװ ;סעיגילער עלַא לב ךיז ןעניֿפעג יז

 ןעעז ןוֿפרעד .זַײרק ריא ןוֿפ ןסיורד ןיא ןגיל יז :ןענעקרענָא טינ תונומא

 טינ זיא ,עיגָאלַאנַא יּפלַע קידנלייטרוא ,עיגילער ןוֿפ תמא םצע רעד זַא ,רימ

 עריא עלַא ךרוד טגנירד סָאװ ,טנעמעלע רעטקַארטסּבַא טסכעה רעד רָאנ

 רעד זיא טנעמעלע רעטקַארטסבַא טסכעה רעד טָא זַא ,ךיוא רָאנ ,ןעמרָאֿפ

 ימיטשנַײא ןעק עיגילער זַא ,ארֿבס ַא זיא סע ןכלעו ףיוא ,רעקיצנייא ןייא

 ,טֿפַאשנסיװ טימ
= 



 ןֿפיצנירּפ עטשסרע יד -- רעסנעפס ה 22

 ןגערֿפ ןוא גערב רעדנַא םעד ןוֿפ ןָא ןבייה רימ ןעוו ,זיא ענעגייא סָאד
 טימ טֿפַאשנסיװ ןקינײארַאֿפ ןעק טײהרָאװ עכעלטֿפַאשנסיװ עכלעוו :ךיז
 ןענעקרענָא טינ ןעק עיגילער יד זַא ,קוק ןֿפױא רָאלק זיא סע ? עיגילער
 ןעק טֿפַאשנסיװ יד רעדייא רעמ ,ןרעל עכעלטּפַאשנסיװ עלעיצעּפס םֹוש ןייק
 טֿפַאשגסױװ יד עכלעוו ,טיײהרָאװ יד .תורוּת עזעיגילער עלעיצעּפס ןענעקרענָא
 ַא ןַײז טינ ןעק ,םיּכסמ ןיא עיגילער יד רעכלעװ וצ ןוא סיױרַא טלעטש
 קייֿפ ןוֿפ טַײהרָאװ ןייק ןַײז טינ ןעק ,טיג קיטַאמעטַאמ יד סָאװ ,טַײהרָאװ
 ,טײהרָאװ ַא ןַײז טינ ןעק יז :עימעכ ןיא טַײהרָאװ ןייק ןַײז טינ ןעק יז ןוא
 קנַאדעג-ללּכ ןייק .טֿפַאשנסיװ רעלעיצעּפס זיא סע רעכלעוו וצ רעהעג סָאװ
 טֿפַארק ןוֿפ רעדָא ףָאטש ןוֿפ ,טַײצ ןוֿפ ,םיױר ןוֿפ ןעגנונײשרע יד חוּכמ
 ויא סע ּוװ ןַארַאֿפ ןיא סע בױא .ףירגַאב רעזעיגילער ןייק ןרעװ טינ ןעק
 קנַאדעג:ללּכ רערעטײרב ַא ןַײז רע זומ ,ףירגַאב ַאוַא טֿפַאשנסיװ רעד ןיא
 רעכלעוו ,קנַאדעג ַא ןַײז זומ רע -- עלַא יד טָא ןוֿפ זיא סע רעכלעוו רעדייא
 טֿפַאשנסיװ יד ןכלעוו ,טקַאֿפ ַא ןַארַאֿפ זיא סע בױא ןעמעלַא ײז ללוּכ זיא
 ןוֿפ ,טקַאֿפ ַאזַא ןַײז סע זומ ,עיגילער רעד טימ םענייא ןיא טנעקרעגָא
 ,רעדנַאנוֿפ ךיז ןטײרּפש טֿפַאשנסיװ ןוֿפ ןגַײװצ עגעדײשרַאֿפ יד ןכלעוו
 ,לצרָאװ טנעמעלַא רעייז ןוֿפ יו

 ןטייקכעלקריוו עסיורג ייווצ יד טָא דלַאב יו זַא ,סע טסייה ,קידנעמענגָא
 ןוא טסַײג ןכעלשטנעמ ןקיבלעז םעד ןוא ןייא ןוֿפ ןלײטדנַאטשַאב ןעגַײז
 ,טלעוו רעקיבלעז םעד ןוא ןייא ןוֿפ ןטלַאטשעג ענעדײשרַאֿפ יד ןכערּפשטנַא
 ןדנוא ארבס יד זיא ןעינָאמרַאה עכעלדנירג ַא ןַײז אמתסמ ייז ןשיװצ זומ
 ךיז ןסיג ייז רעכלעװ ןיא ,טַײהרָאװ יד זַא ,ןסילשַאב וצ ןוֿפרעד בייחמ
 ךיז טניֿפעג סָאװ ,טַײהרָאװ עטקַארטסבַא טסכעה ענעי ןַײז זומ ,ףיונוצ עדייב
 ,טקַאֿפ רעטסערג רעד .טֿפַאשנסיװ רעד ןיא יא ,עיגילער רעד ןיא יא
 טקַאֿפ ַאזַא טָא --- טסַײג רעזדנוא ןוֿפ זַײרק ןצנַאג ןיא ןעניֿפעג ךיז ןעק סָאװ
 ןוא עװיטיזָאּפ יד טָא קידנקינײארַאֿפ ,ןכוז רימ ןכלעװ ,רעד ןַײז זומ
 רעכעלדנע רעד ןַײז רע זומ ,קנַאדעג ןכעלשטנעמ ןוֿפ ןסולָאּפ עװיטַאגעג
 ,ןֿפַײרגַאּב ןעק לכש רעזדנוא סָאװ ,טקַאֿפ

 טלָאװ ,טקַאֿפ ןכעלטֿפַאשגיײמעג םעד טָא ןכוז ןָא ןבייה רימ רעדייא .8 8
 ,ןעלטיּפַאק ַײרד עטסטנעָאנ יד ,דלודעג לסיב ַא ןבָאה רעזעל םעד ןטעב ךיא
 וצ ןעמוקנעמַאזוצ ךיז ןוא ןטקנוּפ ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןײגסױרַא ןלעװ עכלעוו
 ןענַײז טָאװ םימכח-ידימלּת .קידנעיצנָא טינ ךרעיֿפל ןַײז ןלעו ,סולש ןייא
 רעמ יז זיא סָאװ ,ךס ַא ןעניֿפעג טרָאד ןלעװ עיֿפָאסָאליֿפ ןיא קסוע ףיז
 טינ ןענַײז עכלעוו ,יד ןוֿפ ֿבור םעד רַאֿפ רעבָא ;טנַאקַאב רעקיגייװ רעדָא
 ןעמוקסיוא סע טעװ ,רוטַארעטיל רעשיזיֿפַאטעמ רעקיטנַײה רעד טימ טנַאקַאב
 | ,ןײטשרַאֿפ וצ ךעלרעווש לסיב ַא

 ,ןעמוקסיוא טינ ןעלטיּפַאק עקידרעטַײװ יד ןָא רעבָא ןעק הריקח רעזדנוא



 28 טֿפָאשנסיוו ןוא עיגילער

 ,סיורג ױזַא זיא ָאד ןעלדנַאהַאב רימ סָאװ עגַארֿפ רעד ןוֿפ טייקיטכיוו יד ןוא
 םרעזעל םעד ןרעװשַאב רעמ ךָאנ וליֿפַא ריא בילוצ ןגעמ טלָאװ ןעמ זַא
 םענייא ןדעי עגונ ןיא סָאװ ,רעכלעוַא זיא ןינע רעד ,טײקמַאזקרעמֿפױא
 .טלעװ רעד ףיוא ןינע רעדנַא זיא סע רעכלעװ רעדיײא רעמ זדנוא ןוֿפ
 רעכלעוו וצ ,גנּוױשנָא יד רעבָא זומ ,טקעריד ןָא קינייװ זדנוא טריר רע םגה
 עלַא ןיא ןֿפוא ןטקעריד טינ ַא ףיױא ןרירנָא זדנוא ,ןעמוק ןלעװ רימ
 ,טלעוו רעד ןוֿפ ףירגַאב רעזדנוא ןעמיטשַאב זומ סע --- ןעגנויצַאב ערעזדנוא
 זומ סע ;רוטַאנ רעכעלשטנעמ רעד ןוא ןבעל םעד ןגעוו ףירגַאב רעזדנוא
 ןוא ,טכערמוא ןוא טכער ןוֿפ ןעצדיא ערעזדנוא ףיוא סולֿפ;ַײא ןַא ןבָאה
 ּוװ ,טקנופדנַאטש ַאזַא ןכיירג .גנוריֿפֿפױא רעצנַאג רעזדנוא ףיוא םעד ךרוד
 ןדנּוװשרַאֿפ ןרעוו טֿפַאשנסיװ ןוא עיגילער ןשיװצ םיקוליח עקיֿפױאנבױא עלַא
 עיצולָאװער ַא ןעגנערבטימ זומ ,םענייא ןיא ןעמַאזוצ ךיז ןסיג עדייב יד ןוא
 ןוא ,ןטַאטלװזער עכעלצינ ןיא קירעּפכורֿפ ןַײז טעװ עכלעװ ,ןעקנעד ןיא
 .םעד בילוצ חוּכ ַא ןָאטוצנָא ךיז ןַײז טרעוו יאדווא זומ

 טסכעה רעד רַאֿפ ןעמענ ךיז רימָאל טציא ;תומדקה יד ןַאּכ דע
 .ןייֵלַא הריקח רעקיטכיוו

 = טי
 ס ט



 לטיּפַאק רעטייווצ

 עיגילער ןוֿפ ןעעדיא עכעלדנע יד

 סנטסַאק יד יװ ,םי געוב םַײב קידנעייטש ,ןקרעמַאב רימ ןעװו .9 8
 ,טנָאזירָאװ ןרעטניה ןטלַאהַאב ןענַײז ,ןטַײװ ןוֿפ ןעמיוש סָאװ ,ןֿפיש יד ןוֿפ
 רָאג יד יװ רעמ טינ סױרַא ךיז ןעעז ןֿפיש ערעטַײװ ךָאנ יד ןוֿפ יװ ןוא
 .טכַײל םעד רָאלק קידהשקשינ רָאג רימ ןֿפַײרגַאב ,ןעלגעז עטשרעבייא
 טגיל רעכלעוו ,םי ןוֿפ ךַאלֿפרעביײא םעד ןוֿפ לייט םעד ןופ גייב ןטמירקעג
 טָא ןײגכָאנ ןוימדהיחוכ ןטימ ןליװ רימ רעבָא ןעװ .ןגיוא ערעזדנוא רַאֿפ
 ,טייקכעלקריװ רעד ןיא טריטסיסקע רע יװ ,ךַאלֿפרעבײא ןטמירקעג םעד
 ךיז ןענעגעגַאב סעיניל:ןַאידירעמ ענַײז עלַא זיב ,םַאזגנַאל ךיז קידנגײבמורַא
 ךיז רימ ןעניֿפעג - סיֿפ ערעזדנוא רעטנוא לַײמ טנזױט טכַא טקנוּפ ַא ַײב
 ןוא םרָאֿפ רעכעלקריוו ןַײז ןיא ןֿפַײרגַאב טינ ןענעק רימ .טרַאנעג ןצנַאג ןיא
 קעװַא ךיז טיצ סָאװ ,ליוקדרע רעזדנוא ןוֿפ לייט םעניילק ַאזַא וליֿפא סיירג
 לױקדרע םעד ןוש אטישּפ ַא טנַײה ,טַײז רענעי ףױא לַײמ טרעדנוה ןייא
 םעד טַײװנעמוקלוֿפ זיא סע לֿפיו טימ ןלעטשרָאֿפ ךיז ןענעק רימ ,ןצנַאג ןיא
 ןיא ןעקנעד וצ תלוכיב ןבָאה רימ :ןעייטש רימ ןכלעװ ףיא ,זלעֿפ קיטש
 ןגעו יא ,ןטַײז ענַײז ןגעװ יא ,ץיּפש ןַײז ןגעװ יא טַײע רעקיבלעז רעד
 רעד ןיא טעמּכ ױזַא ייז ןוֿפ ןעקנעד ןענעק רימ רעדָא } חטש ןטשרעטנוא ןַײז
 עלַא ןַײזטסּוװַאב ןרַאֿפ ןעייטש ייז יװ זדנוא ךיז טכוד סע זַא ,טַײצ רעקיבלעז
 ןצנַאג ַא ,ןָא ןֿפור רימ סָאװ ,ןעױבֿפױא רימ ןענעק ,ןכב ןוא ;ןעמַאזוצ
 רעד וצ ענונב ענעגייא סָאד ןָאט רעבָא ,ולעֿפ םעד ןוֿפ (טּפעצנָאק ַא) ףירגַאב
 ןלעטשרָאֿפ ךיז רָאְנ וליֿפַא ביוא .ךעלגעממוא רַאֿפ רימ ןעניֿפעג ,דרע רעצנַאג
 ןיא קחרמ םענעי ןיא ךיז ןעניֿפעג ייז יו ,(ןדָאּפיטנַאו טלעװ ןקע עדייב יד
 ערעזדנוא רעביא זיא ,ץַאלּפ רעייז ןוֿפ ןעמונרַאֿפ לעוּפב זיא סָאװ ,םיור
 ןיא ןלעטשוצרָאֿפ ךיז תוחוּכ ערעזדנוא רעביא ןַײז סע זומ ןּכש לֹּכמ ,תוחוּכ
 .רעבייא םעד ףיוא ןטקניּפ עטַײװ ערעדנַא עלַא טַײצ רעקי בלעז רעד
 ךָאד .רעצעלּפ עכעלקריוו ערעייז ןיא ךיז ןעניֿפעג ייז יװ ,דרע רעד ןוֿפ ךַאלֿפ
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 ןוֿפ עעדיא א טָאהעג ךעלקריוו ןטלָאװ רימ יװ רָאנ לגרה השעמ רימ ןדער

 ןפיוא ריא ןגעוו ןעקנעד טנעקעג עקַאט ןטלָאװ רימ יװ רָאנ ,דרע רעד

 ןכַאז ערענעלק ןגעוו ןעקנעד רימ סָאװ ןֿפוא ןקיבלעז

 רעד ןעק !דרע רעד ןגעװ טרָאֿפ רימ ןבָאה ףירגַאב ַא רַאֿפ סָאװ זיא

 ןיא טֿפור דרע ןעמָאנ רעד זַא ,טינ קֿפס ןייק רָאג ךָאד זיא סע .ןגערֿפ רעזעל

 רעקיזָאד רעד ביוא טנַײה ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ דנַאטשוצ ןסיוועג ַא סױרַא זדנוא

 ?רע זיא ןעד סָאװ זיא ,ןֿפורעגנָא קיטכיר ,טּפעצנָאק ןייק טינ זיא דנַאטשוצ

 2רעד ןענַײז רימ -- :רעד טָא ןַײז וצ סיוא טזַײװ םעד ףיוא רעֿפטנע רעד

 רימ ;רודּכ ַא זיא דרע יד זַא ,ןדָאטעמ עטקעריד-טינ עסיוועג ךרוד ןעגנַאג

 יד ןוא םרָאפ ריא יונעג טעמּכ רָאֿפ ןלעטש סָאװ ,ןלעדָאמ טכַאמעג ןבָאה

 ןגעװ ךיז טדער סע תעב ,ללכב ןוא ;ןלייט ערעדנוזַאב עריא ןוֿפ רעצעלּפ

 זיא סָאװ ,עסַאמ רעטמיטשַאבמוא ןַא ןוֿפ רעֿפטנע רימ ןעקנעד ,דרע רעד

 יד קנַאדעג ןוֿפ קידנזָאלסיױוא רעדָא ,סיֿפ ערעזדנוא רעטנוא טיײרּפשעגסיױא

 :ליוקדרע ןַא וצ ךעלנע זיא סָאװ רמוח ַא ןוֿפ רימ ןעקנעד ,דרע עכעלקריוו

 ?קריװ רעד ןיא זיא יז יװ דרע יד ןלעטשוצרָאֿפ ךיז ןכוז רימ רעבָא ןעוו

 - ןענעק רימ יװ טוג ױזַא ןעעדיא ייווצ יד טא רימ ןדניברַאֿפ ,טייקכצל

 סָאװ ,ךַאלֿפרעבײא סדרע רעד ןוֿפ (טּפעצרעּפ) ףירגַאב םעד ןטֿפעהַאב רימ

 םעד ףיוא ןוא .רודּכ ַא ןוֿפ טּפעצנַאק םעד טימ  ,זדנוא ןביג ןגיוא ערעזדנוא

 טינ רָאנ ,דרע רעד ןוֿפ ףירגַאב ןכעלקריוו ןייק טינ ךיז רימ ןכַאמ ןֿפוא

 * ,ףירגַאב ןשילָא במיס ,ןכעלדליב ַא יו רעמ

 ןיא קידנעמעננַײרַא ,ןפירגַאב ערעזדנוא ןוֿפ לייט רטסיורג ַא ךרע יֿפל

 .ןסָאמ עסיורג .ןימ םעד טָא ןוֿפ ןענַײז ,ןֿפירגַאב עניײמעגלַא שּפיה יד ןובשח

 :ַאב ךעלקריװ טינ ענייא ןייק ןרעװ ןדָאירעּפ.טַײצ עסיורג ,ןלָאצ עסיורג

 ןוא ;שילָאבמיס רעקינייװ רעדָא רעמ ןֿפירגַאב עלַא ןרעװ ייז רָאנ ,ןֿפירג

 ?ימעגלַא ןַא ךרוד ןענעכיײצַאב רימ עכלעװ ,ןכַאז ןוֿפ ןסָאלק עלַא ךיוא ױזַא

 ךיז ןעמ טכַאמ ,ןשטנעמ םענלצנייא ןַא חוּכמ ךיז טדער סע ןעוו ,טקַאֿפ םענ

 רעד ןגעוו רעבָא טדער ןעמ ביוא .עעדיא עקידנעטשלוֿפ ץנַאג ַא םיא ןגעוו

 ריא ןוֿפ לייט ַא רָאנ ךעלנַײשרָאװ טעװ ,טגנַאלַאב רע רעכלעוו וצ ,טילימַאֿפ

 ןויער ןיא ןטלַאה זומ ןעמ תעב םערָאװ :קנַאדעג ןיא טלעטשצגרָאֿפ ןרעוו

 ךליב ַא ןכַאמ ךיז רימ ןענעק ,עילימַאֿפ רעד ןגעוו טגָאזעג טרעוו סָאװ סָאד

 יד ּפָא ןרטּפ ןוא ,רעדילגטימ עטסטנַאקַאב רעדָא עטסקיטכיוװ עריא ןוֿפ רָאנ

 ,ןסייו רימ יוװ ,טלָאװ רעכלעוו ,ןַײזטסּוװַאב ןקיטרַאֿפ:טינ ַא טימ עקירעביא

 לָאז ןעמ בוא ,ןַײזטסּוװַאב רעקידנעטשלוֿפ רעדָא רעקיטרַאֿפ ַא ןרעוו טנעקעג

 ןגעו ,ןגָאז רימָאל ,גנוקרעמַאב ַא סעּפע ןכַאמ רעבָא ןעמ לָאז ,ןֿפרַאד רָאנ

 טלָאמעד ,טגנַאלַאב עילימַאֿפ יד ןכלעוו וצ ,םירעיוּפ ונַײהד ,סַאלק םעד

 ןלעװ ּוהשרעדנא 'שילָאבמיס/ טרָאװ סָאד ןֿפָארטעגנָא ןבָאה עכלעװ רעזעל יד *

 | יןיז רעדנא ץנאג א ןיא ָאד סע ןכיורבעג ריִמ זא ,ןײטשרַאֿפ
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 םעד ןיא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ענלצנייא עלַא קנַאדעג ןיא סיוא טינ רימ ןענעכער
 ןעמ ןעו ,ןענעכערסיוא טנעקעג סע ןטלָאװ רימ זַא ,טינ ןביילג ןוא ,סַאלק
 ןרַאלּפמעזקע עכעלטע רָאנ קידנעמענ ןדירֿפוצ ךיז ןלעטש רימ ; ןֿפרַאד לָאז
 .םש רעד זיא ,סעּפע טגָאז ןעמ ןכלעוו ןגעוו ,דנַאטשנגעג רעד לשמל בוא ,םילֿפכ.לֿפּכ ןענעכערנָא ייז ןעק ןעמ זַא ,ןורּכז ןיא קידנבָאה ןוא םיא ןוֿפ
 .ןַײא טלַאה עּפורג יד סָאװ ,ןכַאז יד ןוֿפ טינשכרוד םעד וצ ךעלנע רעקינייו ץלַא ,טקנעד ןעמ עכלעוו ןופ ,ןרַאלּפמעזקע עשיּפיט יד ןרעוו ,קידמינימה-לּכ רעמ טרעוו עּפורג יד תעב פיו ףיוא רָאנ ,עפורג רעד ןוֿפ סיירג יד ןלעטשוצרָאֿפ זַײוװכעלסיב ףיוא טרעה רע לַײװ רָאנ טינ ,לָאבמיס רעזיולב ַא ,טײקיכַאֿפליֿפ ןוֿפ קנַאדעג םעד טימ ןדנובעגֿפױנוצ ןוא ןרַאלּפמעזקע עשיפיט עכעלטע ןוֿפ ןרָאװעג טכַאמעג זיא סָאװ ,טּפעצנָאק רעד טרעװ רעמ ץלַא ,קנַאדעג ןיא טריּפורג ןעמַאזוצ ןרעו עכלעוו ,ןכַאז ןוֿפ לָאצ יד יא סע רעסערג סָאװ זַא ,ןליּפשַײב יר רעצנַאג רעד טָא ןוֿפ ןעצז רימ ןַײז ןעק יז סָאװ עטסערג יד ,ןֿפורעגנָא ןבָאה רימ סָאװ ןכַאז יד וצ ןֿפירגַאב ערעזדנוא ןוֿפ טייקכעלנע ;טיג יד ויא טלָאמעי --- ,סנזעוו עשיגַאגרָא עלֲא עגונ ןענַײז סָאװ רעדָא ,ללכב םיאורב עלַא רעדָא ,הרדשה:טוח ַא טימ םיאורב עלַא עגונ ןענַײז סָאװ רעדָא ,טרעגייז.םייח.ילעב יד עגונ ןענַײז סָאװ ,ןעקנַאדעג וצ ןעמוק רימ ןעו טנַײה ,ללכב ןשטנעמ רעדָא ,רעעטָארייא ןגעוו טייג דייר יד ןעוו ,אֿפוג ךַאז רעד וצ ךַאז רעד ןוֿפ קנַאדעג רעד זיא ךעלנע רעקינייװ ךָאנ ןוא ,טייקכעלקריוו רעד ןוֿפ גנולעטשרַָאֿפ עקידנגונעג:רעקינייװ ַא ךָאנ ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ דנַאטשוצ רעקידתוכש רעד ןיא טלָאמעי ,רעדנעלגנע ללוּכה

 ,ייז ןוֿפ ןלָאבמיס עזיולב טימ -- ןכַאז עגױזַא ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ עקידנגונעג:טינ רעיז ןוֿפ ףליה רעד טימ ןעגנונעכ .ײצַאב ערעזדנוא ןבעג ןוומ רימ רעדָא ,קנַאדעג ןיא ןלעטשוצרָאֿפ יז ידּכ קיכַאֿפליֿפ וצ רעדָא סיורג וצ ןענַײז סָאװ ןכַאז רַאֿפ ןבעג טינ גנונעכיײצַאב ןייק רָאג רעֿפטנע ןוומ רימ .טינ ףירגַאב ןייק רָאג רעדָא ,ףירגַאב ןשילָאבמיס רעקינײװ רעדָא רעמ ַא ןכַאמ ךיז רעֿפטנע -- יז ןגעוו ןעקנעד טינ ןצנַאג ןיא רָאג רעדָא ,ןטֿפַאשנגײא ערעייז ןוֿפ לייט ַא קנַאדעג ןיא ןלַאֿפ ןזָאל רעֿפטנע רימ ןומ ,ןרעװ ןדנוברַאֿפ יױזַא ןענעק ןלָאז ייז זַא ,לָאצ ןיא ליֿפ וצ רעדָא םענרַאֿפ ןיא סיורג וצ ןענַײז ןטֿפַאשנגייא ערעייז סָאװ ,ןכַאז ענױזַא טימ ןָאט וצ רימ ןבָאה ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ דנַאטשוצ ןקיצנייא ןַא ןיא ןרעוו ןדנוברַאֿפ קידהשקשינ ץנַאג ןענעק ןטֿפַאשנגײא ערעייז סָאװ ,ןכַאז טָאטשנָא ןעװ ,סעצָארּפ רעקיטײג ךעלקריװ ַא ןוא רעכעלצונ רעיײז ַא לייט ןטסערג םוצ זיא ,ןכַאז (עטיירפשעגסיוא) עטערקסיד ןוא עסיורג וצ ןכַאז עטערקנָאק ןוא עניילק ןוֿפ רעבירַא ןעייג רימ תעּב רָאֿפ ךעלדַײמרַאֿפמוא טמוק סָאװ ,ןֿפירגַאב עשילָאבמיס ןעיוב עקיזָאד סָאד
 תלוכיג ןיילַא סעצָארּפ םעד טָא ךרוד רָאנ ןענַײז רימ סָאװ רעבָא תעב
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 רימ ןרעוו ,ןסולש עניײמעגלַא ןכיירג וצ ןוא ,םיללּכ עניײמעגלַא ןעיוּב וצ
 .תועט ןיא טֿפָא רעייז ןוא ,רַאֿפעג ןיא טריֿפעגנַײרַא קידנעטש םיא ךרוד
 רַאֿפ ןֿפירגַאב עשילָאבמיס ערעזדנוא ןָא דנַאנַאכָאנ רימ ןעמענ תועט יּפ-לע
 סָאד .תורֿבס עשלַאֿפ עסַאמ ַא ןיא ןַײרַא םעד ךרוד ןלַאֿפ ןוא עכעלקריוו

 חוּכמ ףירגַאב רעזדנוא לֿפיו ךרע יֿפל סָאװ רָאנ טינ זיא ַײברעד עטכעלש
 ןענַײז ,טייקכעלקריוו יד רָאֿפ שלַאֿפ טלעטש ןכַאז ןוֿפ סַאלק ַא רעדָא ךַאז ַא
 רימ סָאװ ,גנוטּפױהַאב רעדעי ןיא ןַײז וצ הצוט ךיז לולע ליֿפ ױזַא רימ
 רעד סָאװ ,ךיוא זיא הרצ יד רָאנ ;טייקכעלקריוו רעקיזָאד רעד עגונב ןכַאמ
 עסַאמ ַא ןֿפירגַאב קיטכיר ןבָאה רימ זַא ,ןעניימ וצ םרוג זדנוא ןיא תועט
 םעד טָא ףיוא רָאנ ןֿפירגַאב ןתמא ןיא ןבָאה רימ עכלעוו ,ןכַאז ענעדײשרַאֿפ
 ערעדנַא עסיוועג ייז טימ ןשימרַאֿפ וצ רעטַײװ ךָאנרעד ןוא ,ןֿפוא ןטכע טינ
 ױזַא יו .ןרָאװ ןֿפירגַאב טינ ןֿפוא םוש ןייק ףיוא רָאג ןענעק סָאװ ,ןכַאז
 טציא טעװ ,תועט םעד טָא ןיא ןַײרַא ךעלדַײמרַאֿפמוא טעמּכ ןלַאפ רימ
 ,ןקרעמַאב וצ ָאד טָא ןַײז קיטיינ

 ןלעטשרָאּפ טכַײל ךיז ןזָאל סָאו ,ןכַאז יד ןוֿפ גנַאגרעבירַא רעד
 ןליפַא ךיז ןעק ןעמ עכלעוװ ןופ ,ןכַאז ענעי זיב ,ןענַײז ייז יװ ןצנַאג ןיא
 .ןקרעמַאב םיוק ןעק ןעמ סָאװ רעכלעזַא זיא ,ןכַאמ טינ גנולעטשרָאֿפ ןמיס ןייק
 ייר ַא ןלעטשסיוא ןעמ ןעק דרע עצנַאג רעד ןוא לדנייטש ןיילק ַא ןשיווצ
 טדייש ענייא עדעי עכלעוו ןופ ,רערעדנַא רעד רַאֿפ רעסערג ענייא ןכַאז
 ןעוועג ךעלגעממוא טלָאװ סע זַא ,קינײװ יֹוזַא הנכש ריא ןופ רעטנוא ךיז
 ריא ןופ ףירגַאב רעזדנוא ןָא טבייה ייר רעד ןוֿפ טקנוּפ ןכלעוו ַײב ,ןגָאז וצ
 לּפַאטש וצ לּפַאטש ןוֿפ ןייגרעביא ןַא ןַארַאֿפ ךיוא זיא ױזַא .ןרעװ וצ שטשוטמ
 סעּפורג סלַא ייז ןגעװ סָאװ ,ענלצנייא עכעלטע ןופ סעפורג ענױזַא ןשיװצ
 ענעי ןשיװצ ןוא ,טיײקידנעטשלוֿפ רעקידהשקשינ ַא טימ ןעקנעד רימ ןענעק
 ןבָאה טינ ןענעק רימ עכלעװ ןוֿפ ,סעּפורג ערעסערג ןוא ערעסערג ץלַא
 ןעייג רימ זַא ,רָאלק ןופרעד טעז ןעמ .עעדיא רעקיטכיר ַא ןופ ןמיס ןייק
 :ַאבמוא ץצנַאג טימ עשילָאבמיס וצ ןֿפירגַאב עכעלקריו ןופ רעבירַא
 ךיז ןעייגַאּב רימ זַא ,ןקרעמַאב וצרעד ךָאנ רימָאל ,טירט עניילק עכעלקרעמ
 טינ ,עכעלקריװ ןעװעג ןטלָאװ ייז יװ טַארוקַא ןֿפיוגַאב עשילָאבמיס יד טימ
 יד ןוֿפ ענייא ןלײטּפָא רָאלק טינ ייז ןענעק רימ סָאװ ןיילַא רַאֿפרעד רָאנ
 ןלַאֿפ ערערעמ ןיא ןעניד עטשרע יד לַײװ ,רַאֿפרעד ךיוא רָאנ ,ערעדנַא
 ןענַײז ייז -- עטצעל יד יו ,טוג ױזַא רָאג רעדָא ,טעמּכ קעווצ רעזדנוא
 .עגסיוא רעמ ענעי טָאטשנָא ןכיורבעג רימ סָאװ ,םינניס עטצריקרַאֿפ טושּפ
 ,עקיטליגךַײלג) ןטנעלַאװיװקע ערעזדנוא ןענַײז עכלעוו ,םינמיס עטעברַא
 טינ רעײז ענעי זַא ,ןסייו רימ ,ןכַאז עכעלקריו יד רַאֿפ (ןכַאז:םוקמב
 ךיז ןכַאמ רימ עכלעװ ,ןכַאז עכעלטנייוװעג ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ ענעמוקלוֿפ
 סלַא ןעלקיװטנַא ךיז ,קיטיינ זיא סע ןעװ ,ןענעק ,קנַאדעג ןיא דנַאנַאכָאנ
 ענעי ךיוא זַא ,ןעניֿפעג רימ ןוא .ןעגנולעטשרָאֿפ עקידנעטשלוֿפ ץנַאג
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 טינ ןענעק רימ עכלעוו ,ןסַאלק ערעטיירב ןוא ןתומּכ ערעטערג ןוֿפ ןֿפירגַאב
 זיא סע ןכלעװַא ךרוד ןרעװ טקיטעטשַאב ןענעק ,ןעלקיװטנַא קידנעטשלוֿפ
 עגונב וליֿפֲא ןוא ,ןלייצסיא רעדָא ןטסעמסיוא ןוֿפ טעצַארּפ ןטקעריד-טינ
 ,ךיא רימ ןענעק ,םעטסיס-ןענוז יד יװ ךַאז רעכעלֿפַײרגַאבמוא ירמגל ַאזַא
 טעדנירגַאב ןענַײז סָאװ ,ןעגנוגָאזסױרָאֿפ יד םיקמ ןרעװ סע יװ קידנעעז
 זַא ,גנוגַײצרעביא רעד וצ ןעמוק ,ריא ןגעוו ףירגַאב ןשילָאבמיט רעזדנוא ףיוא
 ,ץנעטסיסקע רעכעלקריוו ַא טכערּפשטנַא ףירגַאב רעשילָאבמיס רעקיזָאד רעד
 ,עריא ןתוכַײש עכעלדנירג עסיוועג סיוא קיטכיר ןעניז ןסיוועג ַא ןיא טקירד ןוא
 סָאד ךיז ןענעק ןֿפירגַאב עשילָאבמיס ערעזדנוא ןוֿפ יו יוזַא ,סע טסייה
 יד ןיא ןעניד ייז יװ יױזַא ןוא ,ןֿפירגַאב עקידנעטשלוֿפ ןעלקיװטנַא בור
 ןסולש עגױזַא ןכיירגרעד וצ רעטייל ַא ןוֿפ ּפערט יװ ןלַאֿפ ערעדנַא עטסניימ
 טימ ןעמיטש יײז לַײװ ,טיקיטכיר רעייז ןיא טגַײצרעביא זיא ןעמ סָאװ
 טייתניירעג עטסע8 ַא רימ ןגירק רעבירעד --- ןעגנוטכַאבָאַאב ערעזדנוא
 ןעגנולעטשרָאֿפ עלעיַאר טימ יו ,ןֿפירגַאב עתמא טימ יװ ,ייז טימ ךיז ןייגַאב וצ
 רףעייז זַא ,גנורַאֿפרע רעגנַאל ןוֿפ קידנעניֿפעגסױא .ןכַאז עכעלקריוו ןוֿפ
 ַא ןרָאװעג זדנוא ַײב זיא ,ףרַאד ןעמ ןעװ ,ןרעװ ןזיװַאבכ ןעק טייקיטכיר
 חתּפ ַא רימ ןביג ױזַא טָא ןוא .ץזַײװַאכ ןָא רָאג ןעמענוצנָא יז טייהנייװעג
 עטנַאקַאב ןכערּפשטנַא ןטלַאװ ייז יו סױרַא ךיז ןביג סָאװ ,ןֿפױגַאב עסיוועג
 רָאג ןעק ןעמ סָאװ ןכַאז ענױזַא ןתמא ןיא סיוא רעבָא ןקירד עכלעוו ,ןכַאז
 .ןסיוו טינ ןֿפוא םושב

 זיא ,ללכב ןֿפירגַאב חוּכמ ןטלַאה ןזומ רימ סָאװ םעד ןוֿפ לֹּכה-ךס רעד
 ןוֿפ ןטֿפַאשנגיײא יד ןעו ,רעקידנעטשלוֿפ ַא טלָאמעי רָאנ זיא ףירגַאב ַא :יװַא
 :עגרָאֿפ ןענעק ייז זַא ,לָאצ ןוא טרָאט ַאזַא ןוֿפ ןענַײז ךַאז רענעֿפירגַאב רעד
 סע זַא ,טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא טנעָאנ ױזַא ןַײזטסּוװַאב ןיא ןרעװ טלעטש
 ןכַאז ענעֿפירגַאב יד ןעװ .ןעמַאזוצ עלַא ךיז ןעניֿפעג יז יװ ןעזסיוא לָאז
 עסיועג ןײזטסּױװַאב ןוֿפ ןדניװשרַאֿפ ,טריצילּפמָאק רעמ ןוא רעסערג ןרעוו
 עקירעביא יד רעדייא ,טקנעדעג רעירֿפ טָאה ןעמ עכלעוו ןוֿפ ןטֿפַאשגגייא
 טָא טרעװ ףירגַאב רעד ןוא ,ןרָאװעג טלעטשעגרָאֿפ ךָאנ ןענַײז ןטֿפַאשנגײא
 .עגסױא רעדָא טײקטריצילּפמָאק יד ,סָאמ יד ןעוו .רענעמוקלוֿפ טינ ַא ױזַא
 ןעקגעד ןעמ ןעק ,סיורג רעייז טרעװ ךַאז רענעֿפירגַאב רעד ןוֿפ טייקטיײרּפש
 .ַאב רעד ןוא ,ןטֿפַאשנגיײא עריא ןוֿפ לייט םעגיילק ַא ןוֿפ רָאנ לָאמַא טימ
 טינ זיא רע זַא ,קידנעטשלוֿפ טינ ױזַא זיא ריא ןוֿפ ךיז טכַאמ ןעמ סָאװ ףירג
 טינ ןעק ןעמ עכלעװ ןָא ,ןֿפירגַאב עשילָאבמיס עניװַא ,לָאבמיס ַא יװ רעמ
 ,טקיטכערַאב ץנַאג ןגעװטסעדנוֿפ ןענַײז ,ןעקנעד םעניײמעגלַא ןיא ןעמוקסיוא
 ןוֿפ סעצָארּפ ןטקעריד.טינ רעדָא ןטלמַאזעגנָא ןסיװעג ַא ךרוד ביוא יַאנּתב
 ךיז ןדנירגַאב טָאװ ןעגנוגָאזסױרָאֿפ יד םיוקמ ןרעװ סע לַײװ רעדָא ,ןעקנעד
 תמאב ןכערּפשטנַא ייז זַא ,חוטב ןַײז רימ ןענעק ,ןֿפירגַאב עקיזָאד יד ףיוא
 ןענַײז ןֿפירגַאב עשילָאבמיס ערעזדנוא רעבָא ןעװ ,ןכַאז עכעלקריוו עסיוועג
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 ןעקנעד ןוֿפ סעצָאוּפ רעטקעריד:טינ רעדָא רעטלמַאזעגנָא ןייק סָאװ ,עניױזַא

 עקידנכערּפשטנַא ןַארַאֿפ ןענַײז סע זַא ,ןעניֿפעגוצסױא ןֿפלעה טינ זדנוא ןעק

 ןעגנערב ןוא ייז ףיוא ןעױב טינ תואיֿבנ ןייק ךיא ןעק ןעמ ןוא ,ןטקַאֿפ

 טלָאמעי ,םיוקמ טרעװ תואיֿבנ יד סָאװ םעד ןוֿפ קיטכיר ןענַײז יז זַא ,היאר ַא

 ךיז ןדייש ןוא שירעריֿפרַאֿפ ןוא קיטֿפַאהועלעֿפ ןצנַאג ןיא רָאג ייז ןענַײז

 .תוישעמיאבב ענייר ןוֿפ ּפָא טינ טשינ רָאג טימ

 יד טָא סָאװ ,תוכַײש יד ןטכַארטַאב ןעמענ ךיז רימָאל רעטציא .10 8

 עכעלדנע יד --- ןינע ןטקעריד רעזדנוא טימ טָאה טיײהרָאװ ענײמעגלַא

 .עיגילער ןוֿפ ןעעדיא

 רַאֿפ ךיז טלעטש ,הריקח ןוֿפ חוּכ ןיא ךיז טלקיװטנַא לכש רעד רָאנ יו

 טמוק ןענַאװנוֿפ ןוא ?יז זיא סָאװ .טלעוװ רעד ןוֿפ םעלבָארּפ יד ףיוא םיא

 ךיז טבייה ןוימדה:חוּכ רעד ןעו ,רעֿפטנע ןַא ןענָאמ סָאװ ןגַארֿפ ןענַײז -- ? יז

 ןליֿפוצנָא ידּכ .ןטייקיגײלק עכעלגעטלַא יד רעבירַא טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ףיוא

 ןצמ סָאװ ,עירָאעט עכלעװ יבַא זַא ,סיוא טזַײװ קנַאדעג ןוֿפ טייקטסוּפ יד

 ,ָאטינ ןענַײז ערעדנַא ןייק ןעו ןוא .טינרָאג יװ רעסעב זיא ,רָאֿפ טגָאלש

 טבוז ןוא הקזח ַא טכַײל יז טנירק ,ךיז טכַאמ סע עירָאעט ַא רַאֿפ סָאװ זיא

 זיא טייהשטנעמ יד תמחמ ןַײװלײט :עיציזָאּפ ריא ןקיטסעֿפרַאֿפ וצ דלַאב

 בילוצ זַײװלײט ןוא ,ןעגנורעלקרעד עטנעָאנ יד ןעמענוצנָא טיירג דימּת

 ,ףעגנורעלקרעד ענױזַא םורַא ןָא דלַאב ךיז טבַײלק סָאװ ,טעטירָאטױא םעד

 .ןעמונעגנָא ןרעוו ייז יװ םעד ךָאני

 ןעק ןעמ זַא רָאנ טינ ,חַײװַאב רעבָא טעװ גנוכוזרעטנוא עשיטירק ַא

 זָאפיה ַא זַא רָאנ ,סעזעטָאּפיה ענעמונעגנָא ןײמעגלַא יד ןוֿפ ענייק ןטלַאה טינ

 ןרעװ טכַאמעג טינ רָאג ןעק ,ןטלַאה ןענעק לָאז ןעמ סָאװ ,טזעט

 ערָאלק ןיא ןעמ ןעק טלעװ רעד ןוֿפ םַאטשּפָא םעד זוּכמ .11

 ;ךיז ןוֿפ טריטסיסקע יז זַא ,ןגָאז ןענעק רימ .תורעשה ַײרד ןכַאמ םירוניד

 ןרָאװעג ןֿפַאשַאב זיא יז זַא רעדָא ;ןןרָאװעג ןֿפַאשַאב:טסבלעז זיא יז זַא רעדָא

 רעמ ךיז טזָאל תורעשה רד יד ןוֿפ עכלעװ .טֿפַארק רעכעלרעסיוא ןַא ןוֿפ

 רעכלעװ ןיא ,עגַארֿפ ערעֿפיט יד .ןגערֿפ וצ קיטיײנ טינ ָאד זיא ,ןביילג

 יד ןוֿפ זיא סע עכלעו ךיז טזָאל יצ ,זיא ,ןעגנולשרַאֿפ ךעלדנע טרעװ ענעי

 רדסּכ ןייג רימָאל .טרָאװ ןוֿפ ןעניז ןקיטכיר ןיא ןֿפַײרגַאב רָאג וליֿפַא ַײרד

 ןריבורּפ ייז
 ,ףיוא טטבלעז ךיז טלַאה רע זַא ,ןגָאז ןוא ןשטנעמ ַא ןגעוו ןדער רימ ןעוו

 ,םיוב ַא ןגעו רעדָא ,טסבלעז ךיז ןוֿפ טקריװ רע זַא ,טַארַאּפַא ןַא ןגעוו רעדָא

 טינ יװ ,סױא רעטרעװ ערעזדנוא ןקירד ,טלקיװטנַא טסבלעז ךיז טָאה רע זַא

 .עג ןיא ןלעטשרָאֿפ קידהשקשינ רָאנ ךיז ןעק ןעמ סָאװ סעּפע ךָאד ,יונעג

 זיא םױב ַא ןוֿפ גנולקיװטנַא-טסּבלעז רעד חוּכמ ףירגַאב רעזדנוא ,קנַאד
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 .ַאב ןיא ןלעטשראֿפ טינ ךיז ךעלקריוו ןענעק רימ םגה רעבָא .שילָאבמיס קֿפס ילב
 םיב רעד עכלעוו ,ןעגנורעדנע עטריצילּפמָאק ןוֿפ ייר עצנַאג יד ןַײזטסּוװ
 רעד ןוֿפ םינמיס:טּפיױה יד ןלעטשרָאֿפ ךעלקריוו ךיז ךָאד רימ ןענעק ,ךרוד טכַאמ
 .גנאל ךרוד זַא ,זדנוא טנרעל גנורַאֿפרע עגײמעגלַא יד וא ;ייר רעקיזָאד
 ךיז טֿפַארק יד ןגירק טנעקעג רימ ןטלָאװ סעיצַאװרעטבָא עגעטלַאהעגנָא
 ןבעגעג ודנוא טלָאװ עכלעוו ,ןעגנורעדנע ייר ַא קנַאדעג ןיא ןלעטשוצרָאֿפ
 ,ןסײװ רימ :טסיײה סָאד .ייר רעכעלקריוו רעד ןופ גנולעטשרָאֿפ ערעצנַאג ַא
 :םוא ךיז ןעק גנולקיװטנַא-טסבלעז ןוֿפ ףירגַאב רעשילָאבמיס רעזדנוא זַא
 טינ יװ ,זַא ןוא :ףירגַאב רעכעלקריוו ַא זיא טינ לֿפיו ןרעװ ןוא ןטײרּפש
 רעד ןיֿפ סעצָארּפ ןכעלקריוו ַא סיוא ךָאד רע טקירד ןגעװטסעדנוֿפ ,ךעלטקניּפ
 רעד טימ ןיא ,ץנעטסיסקע-טסבלעז ןוֿפ רעבָא ןדער רימ ןעוו .רוטַאנ
 טיג זיא סע ןכלעװ ַא ךיז רימ ןכַאמ סעיגָאלַאנַא עקידרעירּפ יד ןוֿפ ףליה
 ,ןעגיימ רימ ביוא ,ּפָא ןיילַא ךיז רימ ןרַאנ ,ןוֿפרעד ףירגַאּב ןשילָאבמיס ןרָאלק
 יד יװ טרָאט ןקיבלעז םעד ןוֿפ זיא ףירגַאב רעשילָאבמיס רעד טָא זַא
 טרָאװ םעד טימ "טסבלעז, טרָאװ סָאד ףיווצ ןדניב רימ תעב ,ערעדנַא
 רימ זַא ,ןביילג זדנוא גנוטֿפעהַאב-ןעצדיא ןוֿפ טֿפַארק יד טכַאמ ,"ץנעטסיסקצג
 .נעמַאװצ םעד ךרוד ןֿפרעגסױרַא טרעװ סָאװ רעד יװ ,קנַאדעג ַאזַא ןבָאה
 ןַײז חיוטמ רעבָא ךיז ןלעװ רימ זַא ."קיטעטטסבלעז, טרָאװ ןטצעזעג
 ןַײז וצ ןרעהֿפױא רימ ןלעװ ,ףירגַאב ןשילָאבמיס םעד טָא ןרעטיירבוצסיוא
 ןעניימ ,ץנעטסיסקע-טסבלעז ןגָאז רימ ןעװ זַא ,רָאלק זיא ,סגטשרע ,טרַאנעג
 סָאװ ,רערעדנַא ןייק ןוֿפ ּפָא טינ טגנעה סָאװ ,ץנעטסיסקע ןַא לקיצעּפס רימ
 .טסבלעז ןוֿפ גנטּפױהַאב יד :ץנעטסיסקע רעדנַא ןייק ןוֿפ סיורא טינ טמוק
 ןוֿפ ,גנוֿפַאשַאב ןוֿפ גנונעקיילּפא עטקעריד.טינ ַא טושּפ טניימ ץנעטסיסקע
 ,הביס רעקידרעירֿפ ַא ןוֿפ עעדיא יד ױזַא טָא קידגסילשסיוא ןוא ,הריצי
 יד ןבעגוצ םערָאװ . ביײהנָא ןַא ןוֿפ עעדיא יד סיוא ךיוא טױנ יּפ.לַע רימ ןסילש
 יד ןעװ ,טַײצ ַא ןעוועג זיא סע זַא ,סע טסייה ,ןבעגוצ -- בײהגָא ןַא ןוֿפ עעדיא
 זַא ןַײז הדומ טניימ - ןבױהעגנָא טַאהעג טיג ךָאנ ךיז טָאה ץנעטסיסקע
 ריא ןעוועג זיא רעדָא ,בײהנָא ריא ןעװעג םרוג טָאה ךַאז רעדנַא ןַא סעּפע
 רעבירעד טניימ ץנעטסיסקע-טסבלעז .היבו הינמ הריּתס ַא ךָאד סע זיא :הביס
 וֿפ ףירגַאב ַא ךיז ןכַאמ ןוא ;בײהגָא ןַא ןָא ץנעטסיסקע ןַא טױנ יַּפ.לע
 ןַא ןָא ץנעטסיסקע ןַא ןוֿפ ףירגַאב ַא ךיז ןכַאמ טניימ ץנעטסיסקציטסבלעז
 גנגנערטשנָא ןייק ךרוד ןענעק רימ סָאװ ,ךַאז ַא רעבָא זיא סָאד ,בייהנָא
 ףױל ןצנַאג ןכרוד ץנעטסיסקע ןֿפַײרנַאב ,ןָאט טינ ןֿפפא םושב חומ ןוֿפ
 :מוא ןוֿפ ףירגַאב םעד ןַײא טסילש טײהנעגנַאגרַאֿפ רעכעלדנעמוא ןוֿפ
 רימָאל .טייקכעלגעממוא ןַא ןיא רעכלעװ ,טַײצ רענעגנַאגרַאֿפ רעכעלדנע
 ןעוועג ָאי וליֿפַא טלָאװ ץנעטסיסקע-טסבלעז ביוא זַא ,ןַײז ףיסומ וצרעד ךָאנ
 ןוֿפ גנורעלקרעד ןייק ןעוועג טינ ןעניז ןייק ןיא ךיוא סע טלָאװ ,ךעלֿפַײרגַאב
 ןײטשרַאֿפ וצ רעטכַײל זיא סע זַא ,ןגָאז טינ ךָאד טעװ רענייק .טלעװ רעד
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 טכַאמעג טָאה ןעמ תמחמ ,טנעמָאמ ןקיטציא ןיא ךַאז ַא ןוֿפ ץנעטסיסקע יד
 טימ רעדָא ,גָאט ַא ,העש ַא טימ טריטסיסקע טָאה ךַאז יד זַא ,גנוקעדטנַא יד
 ןיא וליֿפַא זיא רעטציא ץנעטסיסקע ריא בױא ןוא ,רעירֿפ רָאי ץנַאג ַא
 ףױלרַאֿפ ןיא ץנעטסיסקע ריא ךרוד ךעלדנעטשרַאֿפ רעמ טינ ךרע ןטסנעלק
 ךס ַא ןוֿפ גנולמַאזנָא ןייק ןעק ,טַײצ דָאירעּפ ןכעל דנע ןקידרעירֿפ ַא ןוֿפ
 זיב ןעיצסיוא ןענעק ייז לָאז ןעמ וליֿפַא ןעװ ,ןדָאירעּפ עכעלדנע עכלעזַא
 יד ,ךעלדנעטשרַאֿפ רעמ ןכַאמ טינ יז ,דָאיעּפ ןכעלדנעמוא ןַא ףיוא
 רָאנ ,רַאבקנעד טינ ןיטולחל רָאנ טינ זיא ,סע טסייה ,עירָאעט עשיטסלעטַא
 ןיק ןעװעג טינ ךיוא יז טלָאװ ,רַאבקנעד ןעװעג ָאי טלָאװ יז זַא וליֿפַא
 ,ןומדק ַא ,ץנעטסיסקצ-טסבלעז ַא זיא טלעװ יד זַא ,גנוטּפױהַאב יד ,רעֿפטנע
 יד רעדייא ,רעטַײװ טיוט ןייא טינ טייקכעלקריו רעד ןיא זדנוא טגנערב
 יד זדנוא טזָאל ױזַא טָא ןוא ;רעטציא טריטסיסקע יז זַא ,שינעטנעקרעד
 ,רעירֿפ סָאװ דוס ןקיבלעז םעד ַײב רעביא הרעשה

 עקיבלעז סָאד ךעלטנגייא זיא עכלעוו ,גנוֿפַאשַאב:טסבלעז ןוֿפ הרעשה יד
 ךעלגעמ טינ עטשרע יד יװ יװַא ךױא ויא ,םזִיעטנַאּפ טֿפור ןעמ סָאװ
 .סָאד ונַײהד ,ןעגנונַײשרע עסיװעג .קנַאדעג ןיא ןרעװ וצ טלעטשעגרָאֿפ
 ןֿפלעה ,ןקלָאװ ַא ןרעװ ןַײז ןוא ףמַאד ןכעלקועממוא ןַא ןוֿפ ךיז:ןצעזּפָא
 ;טלעװ רעטלקיװטנַא.טסבלצעז ַא ןוֿפ ףירגַאב ןשילָאבמיס ַא ןכַאמ וצ ךיז זדנוא
 סָאװ ,דרע רעד ףיוא יא ,ןעלמיה יד ןיא יא םינמיס ןייק טינ ןלעֿפ סע ןוא
 תעב רעבָא .רָאלק קידהשקשינ ףירגַאב םעד טָא ןעגנעובסורַא זדנוא ןֿפלעה
 :עגכרוד טָאה טלעװ יד סָאװ ,גנַאג:ןעלּפַאטש םעד רשֿפא ןעק ןעמ
 ןימ ַא סלַא ןֿפַײוגַאב ,םרָאֿפ עקיטציא ריא טכיירגעג טָאה יז זיב טכַאמ
 ;טס בלעז ןוֿפ ףיױגַאב ןשילָאבמיס רעזדנוא ןעמענ ךָאד ,גנומיטשַאב:טסבלעז
 סנייא ץלַא זיא ףירגַאב ןכעלקריוו ַא םיא ןוֿפ ןעיצסיוא ןוא גנוֿפַאשַאב
 גנוֿפַאשַאב:טסבלעז ןֿפַײרגַאב ךעלקריו .טייקכעלגעממוא עקידנעטשלוֿפ ַא
 שי ַא טרעװ (ץנעטסיסקע עלעיצנעטָאּפ) חוּכבש שי א ןוֿפ יװ ,ןֿפַײרגַאב טניימ
 ,טייקיטיינ רעטסקיגיײװעניא רעסיוועג ַא ךרוד (ץנעטסיסקע עלעוטקַא) לעוּפבש
 ַא ןוֿפ עעדיא ןייק ןכַאמ טינ ךיז ןענעק רימ .ןוט טינ רימ ןענעק סָאד ןוא
 ריא ןוֿפ סנדײשרַאֿפ סָאװטע סלַא טלעװ רעד ןוֿפ ץנעטסיסקע רעקידחוּכב
 .עגרָאֿפ טּפיוהרעביא ןעק ץנעטסיסקע עקידחוּכב ביוא .ץנעטסיסקצ רעקידלעוּפב
 ,סעּפע ןַא יו ןרעװ טלעטשעגרַאֿפ סע זומ ,קנַאדעג ןיא ןרעװ טלעטש
 ןעק יז זַא ,ןַײז רעשמ ךיז םערָאװ ;ץנעטסיסקע עקידלעוּפב ַא יו ה"ד ,שיַא
 ייוצ ןַײא סע טסילש ,ןיַא ןַא יװ ,טשינרָאג ַא יװ ןרעוו טלעטשעגרָאֿפ
 טלעטשעגרָאֿפ ןעק ןוא ,"טינ, רעדייא רעמ זיא ?טשינרָאג , זַא --  ןדרוסבַא
 .טדייש טשינרָאג ןייא זַא ןוא ;קנַאדעג ןיא ןֿפוא ןויטיזָאּפ ַא ףיוא ןרעוו
 ןעלקיװטנַא וצ ךיז חוּכ ןַײז ךרוד ןטשינרָאג ערעדנַא עלַא ןוֿפ רעטנוא ךיז
 ַאזַא טינ ןבָאה רימ .רָאג טינ ךָאנ זיא סָאד ןוא .סעּפע ןַא ןרעװ ןוא
 עטסקינייװעניא ןַא : רעטרעוו יד ןכערּפשטנַא לָאז סָאװ ,,ןַײזטסּױװַאב ןוֿפ דנַאטשוצ
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 ןבעגוצרעביא ידּכ ,לעוּפבש ׂשי ןרָאװעג זיא חוּכבש שיא רעכלעוו ךווד ,טייקיטיינ

 ךשמ ןיא זיא רעכלעוו ,שי םעד ןֿפַײרגַאב ןעמ ןומ ,קנַאדעג ןיא רעטרעוװ יד

 רעבירַא טייג רע יווװ ,םרָאֿפ ןייא ןיא ןבילבעג טַײצ רעטמיטשַאבמוא ןַא ןוֿפ

 טסילע סָאד ;םרָאֿפ רעדנַא ןַא ןיא סיוטש םעַײנ רעדָא ןכעלרעסיוא םוש ַא ןָא

 זיא השעמ ַאזַא ןוֿפ ןוא ,הביס ַא ןָא גגורעדנע ןַא ןוֿפ עעדיא יד ןַײא רעבָא

 ןקורדסיוא יד זַא ,ןֿפרעד טעז ןעמ .עעדיא ןייק ןבָאה ֹוצ ךעלגעמ טינ

 ןֿפר ייז ;ןעקנַאדעג עכעלקריוו ןייק רעביא טינ ןביג הרעשה רעד טָא ןוֿפ

 טינ ןֿפוא םושב ןענעק עכלעוו ,ןלָאבמיס עטסרָאלקמוא יד סױװַא רָאנ

 ,ןרעװ טרעלקרעד

 .נעטָאּפ ַא ןעק ןעמ זַא ,ןעוועג תמא וליֿפַא טלָאװ סע ןעוו ,רעמ ךָאנ

 ַא ןוֿפ ןדײשרַאֿפ זיא סָאװ ךַאז ַא סלַא ןֿפַײרגַאב ץנעטסיסקע עלעיצ

 רעד ןיא םרָאֿפ ןייא ןוֿפ גנַאגרעביא רעד זַא ןוא ,ץנעטסיסקש רעכעלקריוו

 עטמיטשַאביטסבלעז ַא סלַא ןרעו טלעטשעגרָאֿפ קנַאדעג ןיא ןעק רעועדנַא

 םעלבָארּפ יד :רעטַײװ רָאה ַא ןעװעג טינ ץלַא רימ ןטלָאװ ,גנורעדנע

 סע םערָאװ .קירוצ טיוט ַא טימ טקורענּפָא ןעװעג רָאנ טלָאמעד טלָאװ

 עקידחוּכב יד ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװנוֿפ ,אישק ענעגייא יד ךָאד זיא
 יװ ריא רַאֿפ ןובשח ןבעגּפָא ױזַא טקנוּפ טֿפרַאדעג טלָאװ ןעמ ?ץנעטסיסקצ

 טקנוּפ טנגעגַאב ןטלָאװ רימ ןוא ,ץנעטסיסקע רעקידלעופב רעד רַאֿפ

 םעד חוכמ הרעשה רעדנַא ןייק טלָאװ ןעמ .,ןטייקירעוװש עקיבלעז יד
 לָאמַא רעדיו ןדַײס ,ןכַאמ טנעקעג טינ טֿפַארק רעקידחוּכב ַאזַא ןוֿפ םַאטשּפָא

 יטסבלעז ,ץנעטסיסקע.טסבלעז :טנכערעג ןבױא ןבָאה רימ סָאװ ,ײרד יד

 ץגעטסיסקע;טסבלעז יד .חוּכ ןכעלרעסיוא ןַא ךרוד גנוֿפַאשַאב ,גנוֿפַאשַאב

 .טסבלעז יד רעדייא ךעלֿפַײרגַאב רעמ טיג זיא טלעװ רעקידחוּכב ַא ןוֿפ

 ַאזַא ןוֿפ גנוֿפַאשַאביטסבלעז יד .טלעװ רעקידלעוּפב ַא ןוֿפ ץנעטסיסקע

 סָאװ ,ןטַײקירעװש יד ןעגנערבנַײרַא לָאמַא רעדיװ טלָאװ טלעוו רעקידחוכב

 רעד טָא רעטניה ןסילשנַײא טלָאװ סע --- ןרָאװעג טגָאזעג טשרָאקָא ןענַײז

 ןיא ,רעטַײװ יוזַא ןוא ,םעד רעטניה טייטש סָאװ ,חוּכ ַא טלעו רעקידחוּכב

 רעטַײװ טינ ןענַאטשעג רימ ןטלָאװ ףוס לֹּכ ףוס ןוא ,ףוס ַא ןָא ייר א

 ןיא טלעו רעקידחוּכב רעד ןוֿפ רוקמ רעד זַא ןגָאז ,סָאװו אלא ,רעירֿפ יו
 רעקידחועב ַא ןוֿפ עעדיא יד ןריֿפנַײרַא ךָאד סע טסייה ?טֿפַארק עכעלרעסיוא ןַא

 .קעווצ םוש ןָא ןצנַאג ןיא רָאג טלעוו
 ךעלטנייװעג יד ןכורעטנוא וצ רעביא ךָאנ ודנוא טבַײלֿב סע

 רעכעלרעסיוא ןַא ךרוד גנוֿפַאשַאב - הרעשה עשיטסיעט רעדָא עגעמונעננָא

 רענעמונעגנָא גנַאל ןוֿפ רעזדנוא ןיא ךיוא יוו ,תונומא עטסבערג יד ןיא .טֿפַארק

 זַא ,ןטלַאהעג טרעוו (טלעװ רעד ןוֿפ םוקֿפיוא םעד ןוֿפ ערעל) עינָאגָאמסָאק

 רעֿפעגמוא ןרָאװעג טריֿפעגסױא ןענַײז דרע ןוא למיה ןוֿפ תישארב:ישעמ יד

 ,לבעמ קיטש ַא סא טעברַא הכָאלמ:לעב ַא יו רעגייטש ןקיבלעז ןפיוא

 עסױורג יד ךיוא רָאנ ,ןײלַא ןגָאלָאעט יד רָאנ טינ ןטלַאה ארֿבס יד טָא ןוא
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 יד ןיא ַײס ןעניֿפעג רימ .טנַײה ןוא לָאמַא ןוֿפ ,ןֿפָאסָאליֿפ ןופ טעטירָאיַאמ

 עקיטנַײה לסיב שּפיה ַא ןוֿפ ןטֿפירש יד ןיא ַײס ,ןָאטַאלּפ ןוֿפ ןטֿפירש
 ןַארַאֿפ ויא סע זַא ,םעד ןיא קּפוסמ טינ רָאג ןענַײז ייז יו ,רענעמ-טֿפַאשנסיװ
 .קרעװטנַאה ןוֿפ סעצָארּפ םעד ןוא הריצי ןוֿפ סעצָארּפ םעד ןשיװצ ךַײלגרַאֿפ ַא
 ןזיװַאב טינ ןעק סע סָאװ רענױזַא רָאנ טינ ףירגַאב רעד טָא סנטשרע זיא ,ונ

 עטלמַאזעגנָא ןוֿפ סעצָארּפ ןייק ךרוד ,סכעלקריוו סעּפע טכערּפשטנַא רע זַא ,ןרעוו

 טָאה ןעמ סָאװ ,תואיבנ ענערָאװעג םיוקמ ןוֿפ היאר ןייק ךרוד ןוא ןעקנַאדעג

 קידנבָאה טינ סָאװ ,רַאֿפרעד השק רע זיא רָאנ טינ ןוא ;םיא ףיוא טיובעג

 ןבָאה ,גנוֿפַאשַאב ןוֿפ ןֿפא רעדָא סעצָארּפ םעד וצ עגונב היַאר לקערב ןייק

 םעד טָא ןשיװצ וליֿפַא ךַײלגרַאֿפ ַא ןַארַאֿפ ןיא סע זַא ,טינ זַײװַאב ןייק רימ

 טקַאֿפ םעד ןוֿפ לייט ןטצענערגַאב זיא סע ןכלעוו ַא ןוא ףירנַאב ןטצענערנַאב

 טינ טמיטש ףירגַאּב רעקיזָאד רעד סָאװ ,זיא ךַאזטּפױה יד רָאנ ;גנוֿפַאשַאב ןוֿפ

 ,קנַאדעג ןיא ןרעװ טלעטשעגרָאֿפ טינ ןעק רע סָאװ ,ןיילַא ךיז טימ וליֿפַא

 זיא סע םגה .ןבעגעגוצ ןיוש ןרעװ ןעגנוצעזסױרָאֿפ ענַײז עלַא ןעוו וליֿפַא
 ןַא ןבעג זדנוא ןענעק הכָאלמ:לעב ןכעלשטנעמ  ַא ןוֿפ םיכרד יד זַא ,תמא
 טנעקעג טָאה טלעװ יד רעכלעװ טול ,עדָאטעמ ַא ןוֿפ לָאבמיס ןכעלטַײדמוא

 ןתמא םעד ןײטשרַאֿפ וצ טינ ללּכ רעבָא זדנוא סע טֿפלעה ,ןרעוו ןֿפַאשַאב

 ,טײטשַאב טלעװ יד ןכלעו ןוֿפ ,לַאירע ט ַאמ םעד ןוֿפ רוקמ םעד -- דוס

 סָאװ ןייטש םעד רעדָא ץלָאה סָאד ,ןזַײא סָאד טינ טכַאמ הכָאלמ.לעב רעד
 ,טלַאטשעג עסיוועג ַא ייז טיג ןוא ןעמַאװצ רָאנ יז טלעטש רע ;טכיויבעג רע
 תולזמו םיֿבכוּכ יד ןוא ןטענַאלּפ יד ,ןענוז יד זַא ,רעשמ ךיז ןענַײז רימ ביוא

 ,"לודגה הכאלמ-לעב, ַא ןוֿפ ןרָאװעג טכַאמעג ןֿפוא ַאזַא ףיוא ךיוא ןענַײז
 ןענַײז ןטנעמעלע ענעזעװעג רעירֿפ ,עסיוװעג זַא ,רָאנ טימרעד רימ ןעניימ

 ייז ןעעז רימ סָאװ ,גנונעדרָא רעד ןיא ןרָאװעג טלעטשעגֿפױנוצ ןֿפוא ַאזַא ףיוא

 ?ןטנעמעלע ענעזעוועג רעירֿפ יד ןעמונעג ךיז ןבָאה ןענַאװנוֿפ רעבָא .רעטציא

 טא ןײטשרַאֿפ וצ טינ לקערב ַא זדנוא טֿפלעה הכָאלמ:לעב ַא ןוֿפ לשמ רעד

 טינ טשינרָאג רע זיא ,ןײטשרַאֿפ וצ סָאד טינ זדנוא טֿפלעה רע ביוא ןוא ;סָאד

 רעד זיא סָאד -- ןיֵאמ שי ַא ןכַאמ ,טשינרָאג ןוֿפ עירעטַאמ ןֿפַאש ,טרעוו

 טיקכעלגעמ יד טינ זדנוא טיג סָאװ לשמ ַא ןוא ;דוס רעקיטכיר

 טוג ױזַא טקנוּפ ןעק ןעמ סָאװ לשמ ַא ןזיא ,דוס םעד טָא ןֿפַײרגַאב וצ
 ,םיא ןָא ןעמוקסיוא

 טרעוװו ,קיּפסמ ץוריּת ןייק טינ זיא גנוֿפַאשַאב ןוֿפ עירָאעט יד טָא זַא

 םעד ןגעװ עגַארֿפ רעד ןוֿפ ּפָא ךיז ןרעק רימ ןעו ,רערעלק ךָאנ זדנוא רַאֿפ

 ,ךיז ןעניֿפעג ןטנעמעלע עלַא יד ּוװ ךַאז רעד רַאֿפ ךיז ןעמענ ןוא לַאירעטַאמ
 סע ןעו .םיור םעד רימ ןטכַארטַאב עירעטַאמ רעד טָאטשנָא ןעװו ה"ד

 טלָאװ ,והֿבו-ֹוהֹּת ןכעלדנעמוא ןַא ץוחַא טריטסיסקע טשינרָאג רעמ טלָאװ
 סע .רעטציא יו טוג ױזַא ,גנורעלקרעד ַא ןעװעג קיטיינ ךיוא טלָאמעד

 ?עג והֿבוּהּת רעד טָא ןיא ױזַא יװ -- עגַארֿפ יד ןעמוקעגֿפױרַא ץלַא טלָאװ

| (3) 
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 טלָאװ טֿפַארק רעכעלרעסיוא ןַא ךרוד גנוֿפַאשַאב ןוֿפ עירָאעט יד ביוא }ןרָאװ
 רעֿפטנע רעד ןוא ;רעֿפטנע ןַא ןבעגעג יז טלָאװ ,קיּפסמ ץוריּת ַא ןעוועג
 עירעטַאמ יװ ,ןֿפוא ןקיבלעז ןֿפױא ןרָאװעג טכַאמעג זיא םיור -- ןעוועג טלָאװ
 ױזַא זיא ןֿפַײרגַאב וצ סָאד טייקכעלגעממוא יד רעבָא .ןרָאװעג טכַאמעג זיא
 ביוא םערָאװ ,גנוטּפױהַאב ַאזַא ןכַאמ וצ טינ ךיז טגעוורעד רענייק זַא ,רָאלק
 .טינ סָאד .ןריטסיסקע טינ רעירֿפ טזומעג סע טָאה ,ןרָאװעג ןֿפַאשַאב זיא םיור
 טינ לכש ןוֿפ גנוגנערטשנָא םוש ןייק ךרוד רעבָא ןעק םיור ןוֿפ ןריטסיסקע
 רימ זַא ,ןטַײהרָאװ עטסטנַאקַאב יד ןוֿפ ענייא זיא סע .ןרעװ טלעטשעגרָאֿפ
 רע יװ ,םיור ןוֿפ עעדיא רעד ןוֿפ ןרעװ רוטפ טינ עגר ןייא רַאֿפ ןענעק
 ּוצ רָאנ טינ ןעגנווצעג ןענַײז רימ זַא ;ןטַײז עלַא ףיוא םורַא זדנוא טלגניר
 טיג ןעגַײז רימ זַא רָאנ ,ָאד םוטעמוא רעטציא זיא רע יװ ,םיור ןגעוו ןעקנעד
 רעד ןיא ַײס ,טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד ןיא ַײס ,ןַײז:טינ ןַײז ןֿפַײרגַאב וצ תלוכיב
 ,ךעלֿפַײרגַאבמוא ןיטולחל זיא םיור ןוֿפ ץנעטסיסקע:טינ יד ביוא ןוא ,טֿפנוקֹוצ
 ירחא ןוא .ךעלֿפַײרגַאבמוא ןיטולחל ךיוא ןרעװ ןֿפַאשַאב ןַײז טיונ יט.לע זיא
 ךעלקריוו ןעק טלעוו רעד ןוֿפ םוקֿפיוא רעד זַא וליֿפַא קידנעמעגנָא ,לּכה תולכּכ
 רעכעלרעסיוא ןַא ןוֿפ אצומלעוּפ תרוּתב קנַאדעג ןיא ןרעװ טלעטשעגרָאֿפ
 טלָאװ סע םערָאװ ;רעירֿפ יװ סיורג ױזַא ןַײז ץלַא דֹוס רעד טלָאװ ,טֿפַארק
 ןַא ןַײז לָאז סע ,ןעמוקעג סע זיא ױזַא יו --- עגַארֿפ יד ןלעטשֿפױא ץלַא ךיז
 רעדיװ ןעמ ןעק ןוֿפרעד גנורעלקרעד ַא ןבעגּפָא ?טֿפַארק עכעלרעסיוא
 .טסבלעו ,ץנעטסיסקע-טסבלעז :תורעשה ַײרד יד ןוֿפ רענייא יּפלע רָאנ לָאמַא
 יוד יד ןוֿפ עטצעל יד .טֿפַארק רעכעלרעסיוא ןַא ךרוד גנוֿפַאשַאב ןוא גנוֿפַאשַאב
 ןטֿפערק עכעלרעסיוא ןוֿפ השעמ ַא וצ זדנוא טריֿפ יז :ןֿפרָאװעגסױרַא רָאג זיא
 ,בײהנָא ןיא ןעװעג ןענַײז רימ ּוװ רימ ןבַײלב ןעמעלַא ךָאנ ןוא ,ףוס ַא ןָא
 רעקיבלעז רעד ןיא שיטקַארּפ ךיז רימ ןעניֿפעג הרעשה רעטייוצ רעד טימ
 גנוֿפַאשַאב:טסבלצז ןוֿפ הרעשה יד ,ןזיװַאב ןיוש ןבָאה רימ יו ,םערָאװ ;עגַאל
 רימ ןענַײז ,ןצנעטסיסקע עקידחיּפב ןוֿפ ייר עכעלדנעמוא ןַא ןַײא טסילש
 :טסבלעז ןוֿפ הרעשה רעטשרע רעד וצ קירוצ ןעמוקוצנָא ןעגנוװצעג רעבירעד
 ןוֿפ טריטסיסקע טֿפַארק עכעלרעסיוא יד זַא ,ןגָאז ןוומ רימ ה"ד) ץנעטסיסקע
 יד ןוא גנורעלקרעד ענעמונעגנָא ךעלטנייװעג יד זיא עכלעוו ,(טסבלעז ךיז
 סָאד רעבָא עגדָאמ יװ ,קיּפסמ ץוריּת א רַאֿפ ךעלטנייוועג טלַאה ןעמ סָאװ
 ןוא ,טלעװ עקידנריטסיסקצ-טסבלעז ַא ןֿפַײרגַאב טינ ןענעק סָאװ יד !זיא
 ,טלעװ רעד ןוֿפ רוקמ םעד סלַא רעֿפעשַאב ַא ןָא יז ןעמענ רעבירעד
 ןקידנריטסיסקע:טסבלעז ַא ןֿפַײרגַאב ןענעק ייז זַא ,רעכיז ךיז ַײב ןענַײז
 ןסיוהג םעד ןיא ןענעקרעד ייז סָאװ דוס םעד ןעמענ יז !רעֿפעשַאב
 ייֵז טלגניר רעכלעו ,(טלעװ רעד ןוֿפ ץנעטסיסקע רעד ןוֿפ טקַאֿפ
 ןקיטשרמולּכ ַא ףױא רעביוֵא םיא ןגָארט ןוא ,ןטַײז עלַא ףיוא םורַא
 רעד ןבָאה ייז ןזַא ,ןעניימ ןוא ,טקַאֿפ ןסיורג םעד טָא ןוֿפ רוקמ
 ןיװַאב זיא סע יװ ,ּפָא רעבָא ךיז ןרַאנ יז !דוס םעד ןענוֿפעגסױא טימ
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 גנערטש ץנעטסיסקע-טסבלעז זיא ,הריקח רעד טָא ןוֿפ בײהנָא ןוֿפ ןרָאװעג
 ןרעלקרעד רימ ךַאז עכלעוו ,טינ קוליח ןייק זיא סע ןוא ;ךעלפַײרגַאבמוא
 עשיטסיעטַא יד זַא ,ןַײא טמיטש סָאװ רענייא רעדעי .ץנעטסיסקע:טסבלעז טימ
 עכעלגעממוא יד ןַײא טסילש יז לַײװ ,ןטלַאה טינ ךיז טוָאל עזעטָאּפיה
 יד זַא ,דלַאװעג רעביא ןַײז הדומ ןומ ,ץנעטסיסקע-טסבלעז ןוֿפ עעדיא
 ןַײא טסילש יז בא ,ןטלַאה טינ ךיוא ךיז טזָאל עזעטָאּפיה עשיטסיעט
 .עעדיא עכעלגעממוא עקיבלעז יד

 םַאטשּפָא םעד חוּכמ תֹורעשה ענעדײשרַאֿפ ַײרד יד טָא זַא ,סע טסייה
 ,רעטרעוו עכעלדנעטשרַאֿפ ץנַאג ןיא טקירדעגסױא ןענַײז ייז םגה ,ןכַאז ןוֿפ
 ךָאנ סיוא ךיז ןזָאל ,קידלכש ץנַאג רעגנעהנָא ערעייז ַײב סיוא ןקוק יז ןוא
 זיא סע .רַאבקנעדמוא ועמשמּכ:וטושּפ ןַײז וצ גנוכוזרעטנוא רעשיטירק ַא
 ַא טושּפ זיא סע :טייקכעלּבױלג ןוֿפ רעדָא טײקכעלנַײשרָאװ ןוֿפ עגַארֿפ ןייק טינ
 ןוֿפ ןטנעמעלע יד זַא ,ןזַײװַאב ןטנעמירעּפסקע .טײקכעלֿפַײרגַאב ןוֿפ עגַארֿפ
 ;ןַײזטסּוװַאב ןיא ןרעװ טכַארבעגֿפױנוצ טינ וליֿפַא ןענעק תורעשה עקיזָאד יד
 עשלַאֿפ ענױזַא טלַאה ןעמ יו רעגייטש ַא רָאנ ןטלַאה ייז ןענעק רימ זַא
 ה"ד ---"ץנַאטסבוס עלַארָאמ , רעדָא ,?טיײקיסילֿפ עשיטַאודַאװק, יװ ןעעדיא
 עכעלקריװ יװ ןבעגרעביא יײז ןלעװ וצ החריט רעד ןוֿפ ךיז קידנטלַאהּפָא
 ןענעק ,קורדסױא ןטשרע רעזדנוא וצ ךיז קידנרעקמוא ,רעדָא ,ןעקנַאדעג
 םעד ןוֿפ ןֿפירגַאב עשילָאבמיס ןַײא ןסילש תורעשה עלַא יד טָא זַא ,ןגָאז רימ
 ,ןטכודסיוא טינ ךיז לָאז סע יװ .טרָאס ןשירעריֿפרַאֿפ ןוא ןטקיטכערַאבמוא
 ,עשיטסַיעטַא יד ןבָאה ,ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא ןדיײשרַאֿפ טַײװ ןענַײז ייז זַא
 םעד ןעמונעג דנורג ןיא תורעשה עשיטסלעט יד יא ,עשיטסיעטנַאֿפ יד יא
 קידנעמעננָא טינ ןעמוקוצסיוא ךעלגעממוא זיא סע .טנעמעלע ןטצעל ןקיבלעז
 ןָא יז טמענ ןעמ ַײס ןוא ;ּוװ ץעגרע ץנעטסיסקע:טסבלעז ןוֿפ הרעשה יד
 סנייא ץלַא יז זיא ,ןעגנודײלקרַאֿפ עטרעטנָאלּפרַאֿפ ןיא ַײס ,טייג יז יװ לייה
 ,עירעטַאמ לקיטש ַא ןַײז סע לָאז .,רַאבקנעדמוא סנייא ץלַא ,קיטֿפַאהרעלעֿפ

 ַא ךָאנ רעדָא ;עירעטַאמ ןוֿפ םרָאֿפ עקידחוּכב עטכַארטעגסױא ןַא רעדָא

 ךיז ןליו רימ ןעװ -- סעּפע ןוֿפ הביס ערַאבקנעד רעקינייװ ןוא ערעטַײװ

 םיא טימ ןדניברַאֿפ רימ ןזומ ,ץנעטסיסקע:טסבלעז ריא ןוֿפ ףירגַאב ַא ןכַאמ
 ןוא .ןטַײצ ענעגנַאגרַאֿפ עלַא ךרוד רעיֹוד ןטצנערגַאבמוא ןוֿפ ןויער םעד
 עקיסעמלגער עלַא ןענַײז ,ךעלֿפַײרגַאבמוא זיא רעיוד רעטצענערגַאבמוא יװ ױזַא
 ביוא ,ןיינ ;ךעלֿפַײרגַאבמוא ,ןַײרַא טמוק ןויער רעד עכלעוו ןיא ,ןעעדיא
 רעמ ץלַא ןענַײז ייז זַא ,ןגָאז ןעמ ןעק ,ןקירדסיוא ױזַא ךיז געמ ןעמ

 ןענַײז ןעעדיא יד ןוֿפ ןטנעמעלע ערעדנַא יד לֿפי ךרע יֿפל ,ךעלֿפַײרגַאבמוא

 סע ךעלגעממוא יװ זַא ,סיוא ױזַא טמוק סע ,ןתמא רעד ןיא .ערָאלק ןייק טינ

 .טסבלעז תרוּתב טלעוו רעכעלקריו רעד ןגעװ ןעקנעד וצ ןַײז טינ לָאז
 ,רעקיכַאֿפליֿפ ךָאנ ןעקנעד םענוֿפ ןטייקכעלגעממוא יד רימ ןכַאמ ,ץנעטסיטקע

 ,ץנעטסיסקע ריא ןרעלקרעד וצ ןכוז רימ רעמ סָאװ
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 רעד וצ םַאטשּפָא םעד ןוֿפ רעק ַא ךיז ןעֹוט רימ ביוא ,12 8
 ןוא תוישק ערעװש ענױזַא ךיוא ףױרַא ןעמוק ,טלעװ רעד ןוֿפ רוטַאנ
 יד :טגָאזעג רעקיטכיר רעדָא ;ןטַײז עלַא ןוֿפ ןגעקטנַא זדנוא ךיז ןלעטש
 ןיא ןוֿפ ןטלַאטשעג עַײנ ןיא זדנוא רַאֿפ ףיוא ךיז ןלעטש תוישק עקיבלעז
 רעד ןוֿפ ;תורעשה עסיװעג ןעמענוצנָא ןעגנוװצעג ךיז רימ ןעניֿפעג טַײז
 טינ ןעגעק תורעשה עקיזָאד יד זַא ,רימ ןעניֿפעג רעבָא טַײז רעדנַא
 ,קנַאדעג ןיא ןרעוו טלעטשעגרָאֿפ

 ענעדײשרַאֿפ יד ןוֿפ גנוטַײדַאב יד זיא סָאװ ,ךָאנ ךיז ןגערפ רימ ןעוו

 .ףימ ןעװו .ה"ד -- םישוח ערעזדנוא ףיא טכַאמעג ןרעװ סָאװ ןעגנוקריוו
 ןוֿפ ןקוודנַײא ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא ןיא ןרָאװעג סע ןענַײז ױזַא יװ ,ןגערֿפ

 טָאװ ,ןטֿפַאשגגײא ערעדנַא ײלרעלַא ןוֿפ ןוא ןקַאמשעג ןוֿפ ,ןברַאֿפ ןוֿפ ,ןעגנַאלק

 יד סלַא ןטכַארטַאּב וצ ייז ןעגנוווצעג רימ ןענַײז -- ןבָאה ןכַאז זַא ,ןגָאז רימ

 ,גנוניימ רעד ַײב ןלעטשּפָא ךיז ןענעק רימ .הביס רעסיוועג ַא ןוֿפ ןעגנוקריוו

 רעדָא ,רוטּפ ןוא ,עירעטַאמ ןֿפור רימ סָאװ ,סָאד זיא הביס עקיזָאד יד זַא

 ןיא אֿפוג עירעטַאמ זַא ,סולשַאב םוצ ןעמוק ,ןעוט ערעדנַא יו ,ןענעק רימ

 טסַײג זיא ןכב ןוא ;טסַײג ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא יד ןוֿפ םרָאֿפ עסיוועג ַא רָאנ

 טסַײג יא ,עירעטַאמ יא ןטכַארטַאב רימ ביוא רעדָא .הביס עתמא יד רָאג

 ,ןעגנורעדנע עלַא ןבַײרשוצ רימ ןעגעק ,גײצקרעװ ערַאבלטיממוא סלַא

 רעטקעהיד ַא וצ ,ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא ןיא טכַארבעגנַײרַא ןרעוװו סָאװ

 סע סָאװ ןַײז ןָא ןביג רימ סָאװ הביס יד לָאז ,רעבָא ,טֿפַאוק רעכעלטעג

 ֿביוחמ רימ ןענַײז רָאנ טינ ןוא .ןעמעננָא רימ ןומ הביס ַא סעּפע -- ןעק

 עטשרע ןַא ןעמעננָא ךיוא ןזומ רימ רָאנ ,הביס ןיא סע עכלעוו ַא ןעמענוצנָא

 ןֶא ןעמענ רימ סָאװ שרעדנַא סעּפע רעדָא ,טסַײג רעדָא ,עירעטַאמ יד ,הביס

 ןומ ,ןקורדנַײא ענעדיײשרַאֿפ יד טָא זדנוא ףיוא טכַאמ סָאװ גַיצקרעװ סָאד סלַא

 עטשרע יד ָאי סע זיא .טינ רעדָא ,הביס עטשרע רעײז ןַײז רעֿפטנע

 יד טיג ןיא סע ביוא .,טכיירגעג ןיש טימרעד סולש רעד זיא ,הביט

 ,ריא רעטניה הביס ַא ןַײז ןומ סע זַא ,ןעגנורדעג אליממ זיא ,הביס עטשרע

 ,רָאלק זיא סע ,גנוקריוװ רעד ןוֿפ הביס עכעלקריוו יד ענעי טרעו ןכב ןוא

 ךעלדַײמיַאֿפמוא ןעמ זופ ,ןַײז טינ ןלָאז תורעשה יד טריצילּפמָאק יװ זַא

 יז חופמ ןעקנעד טינ ירמגל ןענעק רימ .,סולש ןקיבלעז םעד וצ ןעמוק

 תרוּתב ןדַײס ,זדנוא ףיוא טכַאמ טלעװ עכעלרעפיוא יד סָאװ ,ןקורדנילא
 הריקח ןייק ןריֿפנָא טינ ןענעק רימ ןוא ;תוביס עסיװועג ןוֿפ ןעגנוקריוו
 טיג ךיז ןרעלקרעד רימ ּוװַא ,ןֿפרעגסױרַא ייז ןבָאה סָאװ תוביס יד חוּכמ
 ,הביס עטש רע ןַא ןַײז זומ סע זַא ,הרעשה רעד רַאֿפ טגנידַאבמוא
 ,תוביסה.לּכ:תביס ַא

 יד זיא סָאװ ,ןגערֿפ ןוא רעטַײװ טירט ַא טציא ןעייג רימ רעבָא ביוא
 .ףעדמוא ןַא ןוֿפ ןבירטעג רימ ןרעוו ,"תוביסה :לֹּכ + תביס , רעד טָא ןוֿפ רוטָאנ
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 הביס עטשרע יד זיא .ןסולש עקידרעטַײװ עסיוועג וצ קיגָאל רעכעלמערַאב
 ,עכעלדנע ןַא זיא יז ,ןגָאז רימ ביוא ?עשכעלדנעמוא ןַא רעדָא עכעלדנע ןַא

 סלַא הביס רעטשרע רעד ןגעוו ןעקנעד .עמעליד ַא ןיא ךיז רימ ןרעטנָאלּפרַאֿפ

 ןעקנעד .עטצענערגַאב ַא סלַא ריא ןגעװ ןעקנעד סע טניימ ,צכעלדנע ןַא

 ,סעּפע ןוֿפ ףירגַאכ ַא ןייא טיונ יּפ.לֶע טסילש ,עטצענערגַאב סלַא ריא ןגעוו

 וצ ךעלגעממוא ןיטולחל זיא סע םערָאװ :ןצענערג עריא .רעטניה טגיל סָאװ

 ,טנגגעג ַא ַײברעד קידנֿפַײרגַאב טינ ,עטמױצצעגמורַא ןַא יװ ךַאז ַא ןֿפַײרגַאב

 רעד טָא ןגעװ ןגָאז ןעמ לָאז סָאװ זיא .ןצענערג עריא םורַא טלגניר סָאװ
 טגיל אליממ ןוא ,עטצענערגַאב ַא ןיא תוביסה-.לֹּכ-תביס יד בוא ?טנגעג

 ןייק ןבָאה טינ "סעפע, רעד טָא ךָאד זומ ,ץענערג ריא ןוֿפ ןסיורד סעּפע
 זַא ,הדומ רעבָא ןענַײז רימ בוא .הביס ַא ןָא ןַײז זומ רע :הביס עטשרע
 דנורג ןייק ָאטינ ךָאד ןיא ,הביס ַא ןָא ןַײז ןעק ךאז זיא סע עכלעוו
 *בעכעלדגעג רעד רעטניה ביוא ,טינ ךַאז ןייק רַאֿפ הביס ַא ןעמענוצנָא

 רעד ןופ סולֿפנַײא רעד סיוא ָאי ךיז טיירּפש סע רעכלעו רעביא ,טנגעג

 ןטכַארטַאב וצ ןעגנּוװצעג ןענַײז רימ עכלעוו ,טגגעג ַא טגיל ,הביס רעטשרע

 ןענַײז רימ ביוא -- סיוא טינ ךיז טיײרּפש יז רעכלעוו ףיוא ךעלדנעמוא סלַא

 םורַא טלגניר סָאװ ,הביס ַא ןָא "סכעלדנעמוא , ןַא ןַארַאֿפ זיא סע זַא ,הדומ

 הרעשה יד קעװַא הקיּתשב ךָאד רימ ןֿפרַאװ ,הביס ַא טימ ?עכעלדנע , סָאד
 .תביס יד ןטכַארטַאב טינ ןעק ןעמ זַא ,סע טסייה .ןצנַאג ןיא רָאג תוביס ןוֿפ
 זומ ,ךעלדנע ןייז טינ ןעק יז דלַאב יו טנַײה .עכעלדנע ןַא סלַא תוביסה-לּכ

 .ךעלדנעמוא ןַײז יז

 רעכלעו ,הביס רעטשרע רעד חוּכמ ריֿפסיױא ןַא ךָאנ ןַארַאֿפ זיא סע

 זיא יז ביוא .קיגנעהּפָאמוא ןַײז זומ יז .ךעלדלַײמרַאֿפמוא יױזַא טקנוּפ זיא

 ענעי זומ טלָאמעי םערָאװו ;הביס עטשרע ןייק ןַײז טינ יז ןעק ,קיגנעהּפָא

 ןזיא יז זַא ,ןגָאז ,ּפָא טגנעה יז רעכלעװ ןוֿפ ,הביס עטשרע יד ןַײז

 םעד ןַײא טסילש סָאד םערָאװ ;גונעג טינ זיא ,קיגנעהּפָאמא ז ַײוו לייט

 טײקיגנעהּפָא יד טמיטשַאב עכלעוו ,טייקיטיינ רעסיוועג ַא ןוֿפ קנַאדעג

 ןַײז יז ןומ ,ןַײז טינ לָאז טייקיטיינ יד טָא סָאװ ןוא ,לייט רעדנַא םעד ןוֿפ
 .הריתס ַא זיא סָאד ןוא ;הביס עטשרע עתמא יד רעדָא ,הביס ערעכעה ַא
 2מוא ירמגל סלַא ?"תוביסה:לכ:הביס , רעד ןגעװ ןעקנעד ,רעדיװו טרעקרַאֿפ

 ןליֿפַא ,טריטסיסקע סָאװ ,עכלצזַא יו ריא ןגעװ ןעקנעד סע טניימ ,קיגנעהּפָא

 טינ ןעק יז בוא םערָאװ ;ץנעטסיסקע רעדנַא ןייק ָאטינ רָאג זיא סע ןעוו
 זַײװליײט ךָאד יז זומ ,ץנעטסיסקע רעדנַא ןייק ָאטינ זיא סע ןעוו ,ןריטסיסקע
 יז ןַײז טינ יז ןעק ,ױזַא ביוא ןוא ,ץנעטסיסקע רעדנַא רענעי ןוֿפ ןעגנעהּפָא

 סָאװ ,ךַאז ןימ ַא ןַײז הביס עטשרע יד ןומ רָאנ טינ ןוא ,תוביסה:לּכ-תביס

 ןבָאה סינ ןעק יז רָאנ ,ךַאז ןימ רעדנַא ןייק וצ תוכַײש עקיטייג ןייק טינ טָאה

 טיג ךַאז ןייק ריא ןיא ןעק סע ,ןײלַא ךיז ןיא וליפַא תופייש עקיטיינ ןייק

 טינ ריא ןיא ןעק רעדיוו טרעקרַאֿפ ןוא ,גבורעדנע ןַא טגנערב סָאװ ,ןײז
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 ןיא טָאה יז ביוא םערָאװ גנורעדנע ןָא ןוֿפ ּפָא טלַאה סָאװ ךַאז ןייק ןַײז
 :לַאהּפָא רעדָא ןטייקיטיינ עכלעזַא רָאֿפ ריא טבַײרש סָאװ ,סנױזַא טעּפע ךיז
 ,הביס עטשרע יד רעדייא הביס ערעכעה ַא ןַײז ?סעּפע, רעד טָא זומ ,ןעגנוט
 ןיא זמ הביס עטשרע יד זַא ,ןוֿפרעד טעז ןעמ ,ןיזמוא ןַא זיא סָאד ןוא
 סָאװ ,סגױזַא סעּפע ןַײז זומ יז - ץנַאג ,קידנעטשלוֿפ ,םוקלוֿפ ןַײז ןעניז ןדעי
 .ןצעזעג עלַא רעבירַא טגַײטש ןוא טֿפַארק עדעי ןַײא ךיז ןיא טסילש
 ,טולָאסבַא ןַײז זומ יז ,טרָאװ ןטריֿפעגנַײא םעד קידנכיורבעג ,רעדָא

 טלעװ רעד ןוֿפ רוטַאנ רעד עגונב זַא ,סיוא ,סע טסייה ,טעז סע
 ןוא ןכַאז יד .ןסולשַאב עכעלדַײמרַאֿפמוא עסיװװעג וצ ןדנובעג רימ ןענַײז
 ןעגננַײשרע יד יװ רעקינייװ טינ ,םורַא זדנוא ןעלגניר סָאװ ןטַאט
 ,הביס ַא ןכוז ֹוצ זדנוא ןעגניװצ ,ןַײזטסּוװַאב םענעגייא רעזדנוא ןוֿפ
 וצ ןעמוק רימ זיב ,החונמ:םוקמ ןייק טינ ךיז רימ ןעניֿפעג הביס יד קידנכוז
 רימ ןוא ,"תוביסה .לֹּכ .תביס, ַא ןוֿפ ,הביס רעטשרע ןַא ןוֿפ הרעשה רעד
 סלַא הביס עטשרע יד ןטכַארטַאב וצ ןדַײס ,געווסיוא רעדנַא ןייק טינ ןבָאה
 (תוחכוה) ןעגנוריֿפסױא ענעגנּוװצעג ץלַא ןענַײז סָאד ,טולָאסבַא ןוא ךעלדנעמוא
 רעבָא זיא סע .ןעיירדסיוא טינ ךיז ןעק ןעמ עכלעװ ןוֿפ ,ןטנעמוגרָא ןוֿפ
 םעד טגלָאֿפעגכָאנ ןבָאה עכלעוו ,רעזעל יד רַאֿפ ןזַײװַאב וצ קירעביא טעמּכ
 ערעייז ןוא תוריקח יד טָא ןענַײז סע קידנדנעלברַאֿפ יװ ,רעטציא זיב ןויער
 םוש ַא ןָא דלודעג סרעזעל םעד ןרעװשַאב טינ טלָאװ סע ןעו ,ןטַאטלוזער
 עכלעוו ןוֿפ ,ןלַאירעטַאמ יד זַא ,ןזַײװַאב טכַײל טנעקעג ןעמ טלָאװ ,קעווצ
 טעדנירגַאב ןענַײז סָאװ ןסולש יד יװ טוג ױזַא ,טיובעג זיא טנעמוגרַא רעד
 ,טרָאס ןקיטכערַאבמוא םעד ןוֿפ ןֿפירגַאב עשילָאבמיס זיולב ןענַײז ,ייז ףיוא
 ןגָאה רימ סָאװ ,סארבתסמ:אכפיא יד ןעגנערב וצ לָאמַא ךָאנ רעבָא טָאטשנָא
 רעדנַא ןַא רַאֿפ ןעמענ וצ ךיז יַאדּכ רעסעב זיא ,טצונַאב רעירֿפ ןיוש
 עקיזָאד יד ןוֿפ ןתועט יד טוַײװַאב סָאװ ,רעכלעזַא רַאֿפ -- עדָאטעמ
 ,תוריתס עקיטַײזנגעק ערעייז קידנקעדֿפױא ,ןסולשַאב

 ,הריקח רעד טימ ךיז ןצונַאב ןיא ןוט ָאד ןָאק ךיא סָאװ עטסעב סָאד
 רעס ןוֿפ ערעל יד םיטוּפ עריא ןיא קידגריֿפסױא ,לעסנַאמ רעה סָאװ
 ןוֿפ ןצענערג יד, :ךוב ןַײז ןיא טכַארבעג טָאה ,ןָאטלימַאה םַאיליוו

 ןַײז לַײװ ,רַאֿפרעד רָאג טינ ,ןרעג סָאד וט ךיא ןוא ."קנַאדעג ןזעיגילער

 ,רעבירעד ךיוא רָאנ ,ןַײז טינ רעסעב רָאג ןעק ךַאז יד ןלעטשרָאֿפ ןוֿפ םרָאֿפ

 ףעקיטנַײה רעד ןוֿפ גנוקידײטרַאֿפ ַא סלַא סע טבַײרש רע יװ ױזַא לַײװ

 םעד ַײב ןעמונעגנָא רעמ ןַײז ןטנעמונוא ענַײז ןלעװ ,עיגָאלָאעט

 ,רעזעל ֿבור

 .ןיא, ,"תוביטח:לּכ.תביס , רעטרעוו יד רעירֿפַא קידנשטַײטרַאֿפ ,13 8
 -- :ױזַא לעסנַאמ טגָאז ,"טולָאסבַא , ןוא ייףוס
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 .ןיא, רעד ,טולָאסבא רעד ,הביס יד--.ןֿפירגַאב יד טָא רעבָא,

 טינ ייז ןסילש ,ןֿפירגַאב עקידנעװטיונ ךַײלג עלַא ןענַײז עכלעוו -- "ףוס

 ,גנודניברַאֿפ ןיֵא ייז טכַארטַאב ןעמ ןעוו ,ןרעדנַא םוצ רענייא הריתס ַא ןַײא

 הביס ַא ?ןזעװ ןקיבלעז םעד ןוא םענייא ןוֿפ (ןטובירטַא) ןטֿפַאשנגיײא סְלַא

 ,טולָאסבַא סלַא ,טינ ןעק טולָאסבַא רעד ;טולָאסבַא ןַײז ,הביס סלַא ,טינ ןעק

 ריא וצ תוכַײשב רָאנ טריטסיסקע ,עכלעזַא סלַא .הביס יד ,הביס ַא ןַײז

 ַא זיא גנוקריו יד ;גנוקריו ריא ןוֿפ הביס ַא זיא הביס יד :גנוקריוו

 רעד ןַײא טסילש ,רעבָא טַײז רעדנַא רעד ןוֿפ ,הביס רעד ןוֿפ גנוקריוו

 רעסיוא ץנעטסיסקע ןַא ןוֿפ טייקכעלגעמ יד /?טולָאסבַאג םעד ןוֿפ ףירגַאב

 רעכעלרעּפמַײשַאב רעד טָא ןוֿפ ןעיירדסיוא ךיז ןריבורּפ רימ .ןתוכַײש עלַא

 טשרעוצ .,טַײצ ןיא טייקרדסּכ ןוֿפ קנַאדעג םעד קידנריֿפנַײרַא הריתס

 ,הביס ַא רע טרעװ ךָאנרעד ןוא ,ךיז רַאֿפ ןיילַא ?טולָאסבַא, רעד טריטסיסקע
 ןוֿפ ףירגַאב רעד ,ףירגַאב רעטירד רעד ּפָא זדנוא טלעטש רעבָא ָאד טָא

 טינ זיא רע סָאװ ,סָאד ןרעװ "ףוס:ןיא, ןַא ןעק יױזַא יװ ."ףוס:ןיא,

 ןוֿפ םרָאֿפ עכעלגעמ ַא זיא ןַײמֿבבסמ סָאד ביוא ;ןָא ביײהנָא ןוֿפ ןעועג

 ;ךעלדנעמוא טינ ,קידנענַײז;ֿבבסמ טינ טריטסיסקע סָאװ סָאד זיא ,ץנעטסיסקע

 יװ רעטַײװ ןעגנַאגעגקעװַא זיא ,הביס ַא ןרָאװעג םעד ךָאנ זיא סָאװ ,סָאד
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 ןַײז ןוֿפרעד טעװ ,הביס ַא טרעװ *טולָאסבַא, רעד זַא ,קידנעמעננָא,

 םערָאװ .ןַײזטסּוװַאב טימ ןוא ןליוװ ןעַײרֿפ יּפלע טקריו רע זַא ,ןעגנורדעג

 תרוּתב ןֿפַײרגַאב טינ ןעמ ןעק ,הביס עקיטיינ ַא ,ענעגנּוװצעג ַא

 ךיז ןוֿפ רעסיוא סעּפע ןוֿפ טקיטיינעג זיא יז בוא .ךעלדנעמוא ןוא טולָאטבַא

 זיא יז ביוא ןוא ;טֿפַארק רערעכעה ַא ךרוד טצענערגַאב טימרעד יז זיא ,ןיילַא

 רוטַאנ רענעגייא ריא ןיא טָאה יז זַא ,סע טסייה ,ןיילַא ךיז ךרוד טקיטיינעג

 ֿבבסמ ןוֿפ) עיצַאזּוַאק ןוֿפ טקַא רעד .גנוקריו ריא וצ תוכַײש עקיטיינ ַא

 ַײב רָאנ ךעלגעמ זיא ןלעװ ןוא ,רעקיליװַײרֿפ ַא ןַײז רעבירעד זומ (ןַײז

 רעדיװ ןרעװ ןֿפירגַאב ןעק רעבָא טייקיניזטסּוװַאב .ןזעוװ ןקיניזטסּוװַאב א
 ַא ןוא ,טקעיבוס רעקיניזטסּוװַאב ַא ןַײז זומ סע .,תוכַײש ַא יװ רָאנ לָאמ ַא

 ַא יא טקעיבוס רעד ,קיניזטסּוװַאב זיא רע סָאװ ןוֿפ ,טקעיבָא ןַא ,ךַאז

 :טקעיבוס םעד וצ טְקעיבָא ןַא זיא טקעיבָא רעד ;טקעיבָא םעד וצ טקעיבוס

 ןעק ןעמ .טולָאסבַא ןַא יו ןריטסיסקע טינ ןעק ךיז רַאֿפ ייז ןוֿפ רענייק

 ןשיװצ קוליח ַא קידנכַאמ ,עלַײװ ַא רַאֿפ ןדַײמסיוא ךיוא אישק יד וליֿפַא

 טָאװ ,טולָאסבַא רעד ןוא ,ןרעדנַא ןַא וצ תוכַײש ַא טָאה סָאװ ,טולָאסבַא םעד

 ןעק "טּולָאסבַאא רעד ,ןגָאז ןעק ןעמ ,ןײלַא ךיז וצ תוכַײש ַא טָאה

 קיניזטסּוװַאב רָאנ זיא רע בױא יַאנּתב ,קיניזטסּוװַאב ןַײז רשֿפא עקַאט

 סױרַא ךיז טזַײװ סע יװ ,געװסיוא רעד טָא רעבָא ,ןײלַא ךיז ןוֿפ

 רעקינײװ טינ ןײלַא ךיז טרעטשעצ ,גנורעדילגעצ רעכעלדנע ןַא רָאנ

 םרָאֿפ ַא זיא ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ טקעיבָא רעד ַײס םערָאװ .רעקידרעירֿפ רעד יו
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 ןיא ןֿפַאשעג רעֿפטנע רע זיא ,טינ ַײס ,ץנעטסיסקע סטקעיבוס םעד ןוֿפ
 .ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ קיגנעהּפָאמוא טריטסיסקע רע רעדָא ,םיא ןוֿפ ןוא ןַײזטסּוװַאב
 רעד ןוא ,טקעיבוס םעד ןוֿפ ּפָא טקעיבָא רעד טגנעה לַאֿפ ןטשרע ןיא
 רעד טגגעה לַאֿפ ןרעדנַא םעד ןיא ,"טולָאסבַא, רעתמא רעד זיא ןיילַא טקעיבוס
 רעתמא רעד יא ןײלַא טקעיבָא רעד ןוא ,טקעיבַא םעד ןוֿפ ּפָא טקעיבוס
 ,ןטלַאה ןוא הרעשה עטיורד ַא ןכַאמ ןריבורּפ רימ ביוא רעדָא ?טולָאסבַא;
 רימ ןבָאװ ,ןרעדנַא םעד ןוֿפ קיגנעהּפָאמװא טריטסיסקע רענייא רעדעי זַא
 עקידתוֿפּתוש םערָאװ ;ןוויטַאלער רָאּפ ַא רָאנ ,טולָאטבַא ןַײק טינ רָאג
 תונַײש ַא אֿפוג ןילַא זיא ,טינ יצ ,ןַײזטסּוװַאב ןיא יצ ,ץנעטסיסקע
 ",(ףירגַאב רעװיטַאלער ַא)

 ןעק רָאנ טינ .רָאלק ץנַאג זיא הריקח רעד טָא ןוֿפ אצוי לעוּפ רעד ,
 זוכַײש עקידנעװטיונ ןייק ןבָאה טינ ,םיא טֿפַײרגַאב ןעמ יװ ,טולָאטבַא רעד
 ןַײז ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד תמחמ ,טינ ךיוא ןעק רע רָאנ ,ךַאז רעדנַא ןַא סעּפע וצ
 טײקצנַאג ַא יו ונַײהד ,אֿפוג ךיז ןיא תוכללש עקידמצע ןייק ןבָאה ,רוטַאנ רענעגייא
 ןוֿפ טײטשַאב סָאװ (ךַאז ַא) ץנַאטסבוס ַא יװ רעדָא ,ןלייט ןוֿפ טײטשַאב סָאװ
 טייטש סָאװ ,טקעיבוס רעקיניזטסּוװַאב ַא יװ רעדָא ,(ןטֿפַאשנגיײא) ןטובירטַא
 ןַארַאֿפ טולָאסבַא םעד ןיא ןיא סע ביוא םערָאװ ;טקעיבָא ןַא וצ ץַאזנגעק ןיא
 רעדייא שועדנַא סעּפע ןיא סָאװ ,טייהנייא ןוֿפ ּפיצנירּפ זיא סע רעכלעוו ַא
 רעקיזָאד רעד זיא טלָאמעד ,ןטֿפַאשנגײא רעדָא ןלייט ןוֿפ רוביח רעזיולב רעד
 ַאזַא ָאטינ ןיא סע ,טרעקרַאֿפ ,ביוא ,טולָאסבַא רעתמא רעד ןיילַא ּפיצנירּפ
 ןױלב רָאנ ,טולָאסבַא ןייק ָאטינ ןצנַאג ןיא רָאג ןיא טלָאמעד ,ּפיצנירּפ
 .ָאליֿפ רעד ןוֿפ גנוניימ עקימיטשנייא טעמּכ יד ,ןוויטַאלער ןוֿפ טייהרעמ ַא
 ,קיכַאֿפגײא ןוא סנייא זיא טולָאסבַא רעד זַא ,טרעלקרעד עכלעװ ,עיֿפָאס
 לֿפיװ ףױא ,רשיה לכש ןוֿפ גנוניימ יד סלַא ךיוא ןרעװ ןעמונעגנָא זומ
 טָא רעבָא .ךַאז רעד ןיא גנוניימ זיא סע עכלעוװ ַא טָאה רשיה לכש רעד
 ןעק ,ןטֿפַאשנגײא ענייק ןָא ןוא עקיטליגכײלג ַא ,טייהנייא עטולָאסבַא יד
 :ַאליֿפ רעד ןוֿפ ,ןמיס ןשיטסירעטקַארַאכ ןייק ךרוד ןרעוװ טדיײשעגּפָא טינ
 טרעלקרעד) טריציֿפיטנעדיא טינ ךיוא ןעק ןוא ,ןכַאז "עכעלדנע, ןוֿפ טייקיכ
 טסייה ,טײקיכַאֿפליֿפ רעייז ןיא ייז טימ ןרעו (עקיבלעז סָאד ןוא סנייא סלַא
 טיג ךיז ןעק ןעמ רעכלעװ ןוֿפ ,עמעליד ַא ןיא ןַײרַא ןלַאֿפ רימ זַא ,סע
 ,קיגױטסּוװַאב סלַא ןרעװ ןֿפירגַאב טינ ןעק טולָאסבַא רעד ,ןרעטנָאלּפסױרַא
 טינ ןעק רע ;קינױטסּוװַאב-טינ סלַא ןרעװ ןֿפיוגָאב טינ ךיוא ןעק ןוא
 ;נײא סלַא ןרעוװ ןֿפירגַאב טינ ךיוא ןעק ןוא ,קיכַאֿפליֿפ סלַא ןרעװ ןֿפירגַאב
 ןֿפירגַאב טינ ךיוא ןעק ןוא ,קוליח יּפ:לע ןרעוװ ןֿפירגַאב טיג ןעק רע :קיכַאֿפ
 טינ ןעק רע ;םיקוליח ןייק טינ טָאה רע סָאװ ,ןמיס םעד ךרוד ןרעװ
 טדיײשענּפָא טינ ךיא ןעק ןוא ,טלעװ רעד טימ ןרעװ טריציֿפיטנעדיא
 סלַא יז ןעמ טכַארטַאב ,"ערערעמ, יד ןוא "רענייא, רעד .ריא ןוֿפ ןרעװ
 ,"ךעלדנעטשרַאֿפמוא ךַײלג ץנַאג עדייב ןענַײז ,ץנעטסיסקע ןוֿפ בייהנָא םעד
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 (רעקידלכש) רעלענָאיצַאר רעד ןוֿפ ןֿפירגַאב עלַאטנ:מַאדנוֿפ יד ביוא,

 ךעלריטַאנ רימ ןענעק ,ןײלַא ךיז לט3מ ןֿפוא םעד ףיוא ןענַײז עיגָאלָאעט

 ץַײװַאב ךיוא ךיז טעװ םזינָאגַאטנַא רעקיבלעז רעד זַא ,ןעניֿפעג וצ ןטרַאװרעד

 יד ןעק ,ליּפשַײב םוצ ,ױזַא יװ * * * .ןעננודנעװנָא עלעיצעּפס ערעייז ןיא

 ?דנעמוא, יד לָאז ְךָאד ןוא ,ןוט וצ גנידצלַא חֹוּכב ןַײז *טֿפַארק עכעלדנעמוא,

 עכעלדנעמוא , יד ןעק ױזַא יװ ?סטכעלש ןוט וצ חוּכב ןַײז טינ "טייקסטוג עכעל

 לָאז ךָאד ןוא ,הריֿבע רעדעי רַאֿפ ףָארטש עטסכעה יד ןלעֿפַאב "טייקיטכערעג

 יד ןעק ױזַא יו ?הריבע:לעב םעד ןַײז לחומ "דסח רעכעלדנעמוא , רעד

 יד לָאז ךָאד ןוא ,ןעמוק ףוַאד סע סָאװ ץלַא ןסיו ?המכח עכעלדנעמוא

 ?ןוט ןוֿפ ךיז ןטלַאהּפָא רעדָא ןוט וצ ַײרּפ ןַײז ?טײהַײרֿפ עכעלדנעמוא,

 רעד טימ ןעמַאזוצ ןטלַאהרַאֿפ ךיז "סטכעלש, ןוֿפ ץנעטסיסקע יד ןעק ױזַא יו

 הממ ךָאד זיא הישק יד !ןזעװ םענעמוקלוֿפ ךעלדנעמוא ןַא ןוֿפ ץנעטסיסקע

 ;טוג ךעלדנעמוא טינ רע זיא ,סטכעלש ןריטסיסקע לָאז סע ,רע לי :ךשֿפנ

 ןוֿפ זַײרק רעד ןוא לטב טרעװ ןליװ ןייז זַא ,ךָאד טסייה ,טינ סָאד רע ליװ

 = * * ?טצענערגַאב זיא טייקיטעט ןַײז

 ןענַײז תוישק עלַא יד זַא ,ןלעטשרָאֿפ ךיז עגר ַא ףיוא רעבָא רימָאל ,

 רעכיז זיא טולָאטבַא םעד ןוֿפ ץנעטסיסקע יד זַא ןוא ,ןרָאװעג ןעמוקעגַײב

 ץלַא ךָאנ רעבָא זדנוא ןיא סע .לכש ןוֿפ תודע יד ףיוא ןרָאװעג טלעטשעגטסעֿפ

 :"הביס, ַא ןוֿפ עעדיא רעד טימ עעדיא יד טָא ןקינײארַאֿפ וצ ןטָארעג טינ

 ?ןיא , רעד ױזַא יװ ,ןרעלקרעד ןוֿפ טרּפ ןיא ןָאטעגֿפױא טשינרָאג ךָאנ ןבָאה רימ

 רעקידנֿפַאש ןוֿפ דנַאטשמוא רעד בוא ,ףוס ַא טָאה סָאװ ךַאז ַא ןֿפַאש ןעק "ףוס

 דנַאטשוצ רעד רעדייא דנַאטשוצ רערעכעה ַא זיא ,ןַײז ֿבבסמ ןוֿפ ,טַײקיטעט

 ַײס ,ןֿפַאש ןוֿפ השעמ תעב "טולָאסבַא רעד זיא ,טייקינעטרעטנוא ןוֿפ ,ור ןוֿפ

 ךרעײֿפל ַא ןוֿפ ןעגנַאגעגרעבירַא ,קיליװַײרֿפ טינ ַײס ,קיליװַײרֿפ טקריוװ רע

 }טײקנעמוקלוֿפ רעקידכרעיֿפל ןוֿפ דנַאטשוצ ַא ןיא דנַאטשוצ םענעמוקלוֿפמוא

 רעד ביוא ,טרעקרַאֿפ ,םוקלוֿפ ןעוועג טינ רע זיא בײהנָא ןיא זַא ,סָאד טסייה

 ןוֿפ דנַאטשוצ רעד רעדייא רערעקירעדינ ַא זיא טייקיטעט ןוֿפ דנַאטשוצ

 .רעירֿפ ןַײז ןֿפַאש ןוֿפ השעמ תצעב *טולָאסבַאי רעד טרילרַאֿפ ,ור

 וצ עדייב יד זַא ,הרעשה יד רעביא רָאנ טבַײלב .טיקנעמוקלוֿפ עקיד

 .לוֿפ ןוֿפ השעמ ַא זיא ןֿפַאש ןוֿפ טקַא רעד זַא ןוא ,עכַײלג ןענַײז ןדנַאטש

 ןוֿפ טייקינײא יד לטֿבמ זיא רעבָא הרעשה ַאזַא .טײקיטליגכַײלג רעקידנעטש

 ןוֿפ טקַא רעד בוא ,ןײלַא ךיז לטבמ זיא יז -- רעדָא ,?טולָאסבַא; םעד

 ןַײז הדומ רימ ןזומ ,רעקיטליגכַײלג ַא ךָאד ןוא רעכעלקריוו ַא זיא ןֿפַאשַאב

 טולָאסבַא ןַא :טולָאסבַא םעד ןגעוו ןֿפירגַאב ייווצ ןבָאה וצ ךעלגעמ זיא סע זַא

 בוא ,ויטקודָארּפ-טינ זיא סָאװ טולָאסבַא ןא ןוא וויטקודָארּפ זיא סָאװ

 הרעשה רעד ןוֿפ טשינרָאג ךָאד טרעװ ,רעכעלקריוו ןייק טינ זיא טקַא רעד

 * * 5: ,"*אֿפוג
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 םעד ןוֿפ ןרעוו ןרָאבעג סָאד ןֿפַײרגַאב ןעמ ןעק ױזַא יװ ,רעדיוו טנַײה;
 םעד ןוֿפ טרעדנוזעגּפָא זיא סָאװ טייקכעלקריו .ַא זיא רע ביוא ?וויטַאלער
 רעבירַא רע טייג ץנעטסיסקע:טינ ןוֿפ יװ ,ןֿפַײרגַאב םיא ןעמ זומ ,טולָאסבַא
 טריטסיסקע יז יװ ךַאז ַא ןֿפַײרגַאב רעבָא ,ץנעטסיסקע ןוֿפ דנַאטשוצ ַא ןיא
 טרעװ סָאװ ,סָאד םערָאװ ;ןײילַא ךיז ןיא הריתס  ַא לָאמַא רעדיװ זיא ,טינ
 ןוא ףירגַאב םעד ןיא קנַאדעג ןוֿפ טקעיבָא ןַא סלַא ןיוש טריטסיסקע ,ןֿפירגַאב
 רעכלעוו ַא ןגעוו ןעקנעד טינ רָאג ןוא ןטלַאהּפָא ךיז ןענעק רימ ,אֿפוג םיא ךרוד
 ןעקגעד טינ שרעדנַא רימ ןענעק ,ָאי ריא ןוֿפ רעבָא רימ ןעקנעד ;ךַאז זיא סע
 ןצנַאג ןיא רָאג טַײצ ןייא ןיא ךעלגעמ זיא סע .טריטסיסקע יז יװ רָאנ ןדַײס
 ןעקנעד וצ טַײצ רעדנַא ןַא ןיא ןוא ,ךַאז רעסיוועג ַא ןגעוו ןעקנעד וצ טינ
 ,ןרעװ ןוֿפ השעמ תעב ריא ןוֿפ ןעקנעד רעבָא ;ָאד ןיוש זיא יז יװ ריא ןוֿפ
 קנַאדעג ןיא סָאװ ,סנױזַא ןעקנעד טניימ ןַײז ןיא ןַײז-טינ ןוֿפ גנַאגרעביא ןתעב
 * + +* ,ןייֵלַא ךיז לטבמ סע זיא אֿפוג

 רוציקּב זיא טנעמוגרַא ןַײמ ןוֿפ לייט םעד טָא ןוֿפ הרוש עטשרעטנוא יד,
 וצ סיוא טזַײװ "ףוס:ןיא , םעד ןוא "טולָאטבַא  םעד ןוֿפ ףירגַאב רעד :ױזַא
 ,תוריּתס ןיא טקנוטעגנַײא ,םעד ףיוא ןקוק טינ ןלָאז רימ טַײז רעכלעוו ןוֿפ ,ןַײז
 ,טויטסיסקע טְקעיבָא ןימ ַאזַא זַא ,ןַײז וצ רעשמ ךיז הריּתס ַא זיא סע
 הריּתס ַא זיא סע ןוא ;ערעדנַא טימ גנודניברַאֿפ ןיא לס ,ןיילַא ַײס
 וצ הריּתס ַא זיא סע .טינ טריטסיסקע סע זַא ,ןַײז וצ רעשמ ךיז
 םיא ןֿפַײרגַאב וצ הריּתס ַא זיא רע ןוא ;רענײא סלַא םיא ןֿפַײרגַאב
 .נעורעפ סלַא םיא ןֿפַײרגַאב וצ הריּתס ַא זיא סע .רענייא יװ רעמ סלַא
 ןעמ .ךעלנעזרעּפמוא סלַא םיא ןֿפַײרגַאב וצ הריּתס ַא זיא סע ןוא ;ךעל
 ןָא טינ ןעק ןעמ ןוא ,קיטעט סלַא ןלעטשרָאֿפ םיא הריּתס ַא ןָא טינ ןעק
 טינ םיא ןעק ןעמ .קיטעט טינ סלַא ןלעטשרָאֿפ םיא הריּתס ַאזַא טקנוּפ
 טינ םיא ןעק ןעמ ןוא ;טריטסיסקע סָאװ ץלַא ןוֿפ עמוס יד סלַא ןֿפַײרגַאב
 --- ,"עמוס רעקיזָאד רעד ןוֿפ לייט ַא סלַא רָאנ ןֿפַײרגַאב

 ןגָארטסױרַא ןטַאטלוזער יד טָא ןוֿפ רימ ןענעק סָאװ ,רעטציא . 5
 :עננָא ןבָאה רימ !זדנוא רַאֿפ רָאֿפ ָאד טייטש עכלעוו ,עגַארֿפ רעד וצ עגונב
 םעד טימ עיגילער ןוֿפ ןעעדיא עכעלדנע יד ןוֿפ גנוכוזרעטנוא רעזנוא טריֿפ
 סע סָאװ ,טײהרָאװ עכעלדנירג זיא סע עכלעוו ַא ןלעטש וצ רָאלק קנַאדעג
 וצ ןעמוקעג רָאנ רימ ןענַײז רעבָא עלַײװרעד .ןַײא יז ןיא ךיז טלַאה
 ינַײא ןענַײז סָאװ ,ןֿפירגַאב עקידמצע יד קידנריקיטירק ,ןסולשַאב עוויטַאגעג
 ןוֿפ רענייק זַא ,רימ ןעניֿפעג ,סנביולג םינימ ענעדיײשרַאֿפ יד ןיא ןסָאלשעג
 ןוֿפ עגַארֿפ יד ןצנַאג ןיא קידנזָאלסיוא .ןקידײטרַאֿפ שיגָאל טינ ךיז טזָאל יז
 ,טײקכעלֿפַײרגַאב ןוֿפ טקנוּפ םוצ גנערטש ךיז קידנטלַאה ןוא טייקכעלביולג
 ךיז ןזַײװ םזיעט רעד יא ,םזיעטנַאּפ רעד יא ,םזִיעטַא רעד יא ןַא ,רימ ןעעז
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 ַא ןקעדוצֿפױא טָאטשנָא ,רַאבקנעדמוא ןיטולחל זילַאנַא םעיונעג ַא ךָאנ סױרַא
 רעזדנוא זַא ,סיוא טזַײװ ,ןעמעלַא ייז יײב טריטסיטקע סָאװ ,טײהרָאװ עכעלדנירג
 ןייק .ָאטינ ויא סע זַא ,ןיװַאב רָאג טרעקרַאֿפ אברדַא טָאה גנושרָאֿפ
 ַא ןעװעג רעבָא טלָאװ סע .ייז ןוֿפ םענייק ַײב טײהרָאװ עכעלדנירג
 ןלעװ רימ יװ ,סולשַאב ַאזַא ןענַאדנוֿפ ןגָאוטוצסױרַא תועט רעכעלרעֿפעג
 .ןעז ןכיג ןיא סע

 טײלגַאב סָאװ ,סקעדָאק-לַארָאמ םעד קידנזָאלסױא ,ןביולג רעזעיגילער ַא
 סלַא ןשטַײטרַאֿפ ךיז טזָאל ,סקַאװּוצ רעקידהֿפסוה ַא םוטעמוא זיא ןוא םיא
 הגרדמ רעטסקירעדינ רעד ןוֿפ עדליוו יד ,"תישארב-ישעמ, חוּכמ עירָאצט ַא
 ןעגנונַײשרע עכעלטנייוועגמוא רָאנ : ןכַאז ןוֿפ םַאטשּפָא םעד תוּכמ טינ ןרעלק
 .ַײװ עלַא ןיא רעבָא .ןֿפרעד חילש םעד ןגעװ עגַארֿפ יד יײז ןיא ןקעװרעד
 טמענ עכלעוו ,"עירָאעט-טסַײג , רעװיטימירּפ רעד ןיא ַײס ,ןעלּפַאטש עקידרעט
 ןוֿפ טעברַא יד טקעטש גנונַײשרע רעכעלטנייוועגרעסיוא רעדעי רעטניה זַא ,ןָא
 יד ןכלעװ ןיא ,םזיעטילָאּפ םעד ןיא ַײס ;טייקכעלנעזרעּפ רעכעלשטנעמ ַא
 ָאנָאמ םעד ןיא ַײס ;ףירגַאב-ללּכ ַא ןרָאװעג זײװליײט ןענַײז ןטייקכעלנעזרעּפ
 ןיא ַײס ןוא ,ףירגַאב-ללּכ ַא ןרָאװעג ןצנַאג ןיא ןענַײז ייז ןכלעוו ןיא ,םזִיעט
 ןיא ןסָאגעגֿפױנוצ זיא טייקכעלנעזרעפ-ללּכ יד ןכלעװ ןיא ,םזִיעטנַאּפ םעד
 עועטָאּפיה ַא רימ ןעניֿפעג ךַײלג םוטעמוא --- ןעגנונַײשרע יד טימ םענייא
 ;רַאֿפ יז ןכַאמ וצ ןוא טלעװ יד ןרעלקרעד וצ עבַאגֿפױא יד ךיז טמענ סָאװ
 טכַארטַאב ןעמ עכלעוו ערעל יד -- םזִיעטַא רעװיטיזָאּפ רעד וליֿפַא .ךעלדנעטש
 סיוא ךיוא טלַאה -- סעיגילער עלַא ןוֿפ גנונעקײלרַאֿפ יד סיַא ךעלטנייוועג
 ץנעטסיסקע:טסבלעז יד קידנטּפױחַאב .ןביולג ןזעיגילער ַא ןוֿפ עיציניֿפעד יד
 תוביס עגונעג יד רַאֿפ טלַאה רע עכלעוו ,גנוגעװַאב ןוא עירעטַאמ ,םיור ןוֿפ
 סָאװ ,עירָאעט-ירָאירּפַא ןַא ףוא םזִיעטַא רעד טיוב ,ןעגנונילשרע עלַא ןוֿפ
 אב ךעלטנגייא עירָאעט עדעי ,ןטקַאֿפ עלַא ,גנוניימ ןַײז טול ,ןרעלקרעד ןעק
 טרעדָאֿפ סָאװ ןַארַאֿפ סעּפע זיא סע זַא ,סגטשרע :ןכַאז ייווצ הקיּתשב טּפױה
 ,ןכב .יױזַא ןוא ױזַא זיא גנורעלקרעד יד זַא ,סגטייווצ ןוא ,גנורעלקרעד ַא
 םיצוריּת יד ןיא ןײגרעדנַאנוֿפ טַײװ יו עדוי ימ רעקנעד ענעדײשרַאֿפ ךיז ןגעמ
 אליממ עלַא רעבָא יז ןעמיטש ,הלַאש רעקיבלעז רעד ןוא ןייא ףיוא ןביג ייז סָאװ
 ,סע טסייה ,ָאד טָא ,ץוריּת ַא ןגירק ףרַאד סָאװ הלַאש ַא ָאד זיא סע זַא ,ןַײא
 סעיגילער .תוֿפּתושב ןטלַאה סנבלג עלַא ןכלעו ,טנעמעלע ןַא ךיז טניֿפעג
 .עגסיוא ערעייז ןיא ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא ךּפיה רעד טקנופ ןענַײז עכלעוו
 רעליטש רעד עגונב קינייא םוקלוֿפ ןגעװטסעדנוֿפ ןענַײז ,סעמגָאד ענעכָארּפש
 ןוא ריא ןיא סָאװ ץלַא טימ טלעוװ רעד ןוֿפ ץנעטסיסקע יד זַא ,גנוגיײצרעביא
 ,ןַײז רתוּפ םיא לָאז ןעמ ,דנַאנַאכָאנ טנָאמ סָאװ ,דוס רעֿפיט ַא זיא ריא םורַא
 טניֿפעג ,ןרעדנַא ןדעי ןזָאלסױא ןיוש ןלָאז רימ בוא ,טקנוּפ םעד וצ עגונב
 | .תודחַא עקידנעטשלוֿפ ַא ךיז
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 סָאװ טקנוּפ םעד ןעזרעד וצ זַײװכעלסיב ןָא ןיוש ױזַא טָא ןבייה רימ
 רַאֿפ ,םימעט ןרָאװעג ןבעגעגנָא ןענַײז לטיּפַאק ןקירָאֿפ םעד ןיא .ןכוז רימ
 עקיבײא יד ןוא ללכב סנביױלג עכעלשטנעמ זַא ,ןעמעננָא ףרַאד ןעמ סָאװ
 סעּפע ןעגנודײלקרַאֿפ עקידתועט ײלרעלַא רעטנוא ןטלַאהטנַא טרֿפב סנביולג
 עכלעװ ,טַײהרָאװ ַא ןענוֿפעג עקַאט רימ ןבָאה טָא ןוא ;תמא ןוֿפ תיצמּת ַא
 ךָאנ טרָאד ןבָאה רימ .סנבױלגרעבָא עטסערג יד וליֿפַא ןוֿפ טנורג ןיא טגיל
 ַאוַא סעפע ןַײז אמּתסמ זומ תמא לדנרעק עקיזָאד סָאד זַא ,ןעזעגנַײא רעטַײװ
 ןוֿפ ןעננוגימ עטצעזעגנגעק עלַא ןוֿפ תוֿפּתושב ןטלַאהעג טרעװ סָאװ ,לייט
 .ער עלַא ןכלעװ ףיוא ,לייט ַאזַא רימ ןבָאה טָא ןוא {גנוטַאג רעסיוועג ןייא
 רעד וַא ,ןרָאװעג ןזיװעגנָא ןיא סע .תֹועיבּת עכַײלג ןבָאה ןענעק סעיגיל
 .קַארטטבַא) רעניימעגלַא רעמ ַא ןַײז רעכיז טעמּכ ןומ תמא תיצמּת רעקיזָאד
 וצ טַײהרָאװ יד ןוא ;ןַײא םיא טסילש סָאװ ןבױלג רעדעי רעדייא !רעט
 ןיא רעבירַא טגַײטש סָאװ ,עכלעזַא עקַאט זיא ןעמוקעג ןענַײז רימ רעכלעוו
 ,סולש רעזדנוא .תֹורוּת עזעיגילער ענײמעגלַא טסכעה עלַא טײהנײמעגלַא
 .טרפ םענלצניא ןדעי ןיא ןעגנורעדָאֿפ יד ּפָא טרעֿפטנע ,סע טסײה
 ןסָאלשַאב ןבָאה רימ עכלעװ ,סנכייצ עשיטסירעטקַארַאכ עלֲא טָאה רע
 ןקירד ללכב סעיגילער עלַא סָאװ ,טייהרָאװדנרג ענעי זַא ,ארֿבס יּפ:לע
 ,ןבָאה ןומ ,סיוא

 עלַא ַײב טנעמעלע:סנבעל רעד זיא סָאד זַא ,היֵאר עקידרעטַײװ ַא סלַא
 רָאנ טינ טבעל טנעמעלע רעד טָא סָאװ ,טקַאֿפ רעד ןעגיד ןעק ,סעיגילער
 יז רעכעה סָאװ ,רערעלק ץלַא ךָאנ טרעוװ רע רָאנ ,גנורעדנע עדעי רעבירַא
 :שגכרוד טינ ןענַײז ייז יוו ,תונומא עטשרע רָאג יד .טלקיװטנַא יא ץעיגילער
 ףעלטנייוװעג ןבַײלב עכלצוו ,רעלטימרַאֿפ עכעלנעזרעפ ןוֿפ קנַאדעג םענוֿפ ןעמונ
 ץנַאג רעטנוא ךעלטימרַאֿפ עקיזָאד יד ןגעװטסעדנוֿפ ייז ןֿפַײרגַאב ,ןעזעגמוא
 ןעמַאזוצ סַאלק ןייא ןיא יז ןלעטש ייז -- ןעמרָאֿפ עטושפ ןוא עקידתושממ
 ,שוחנ ןעז ןעק ןעמ עכלעוו ,רעלטימרַאֿפ עקידמייח:ילעב ןוא עכעלשטנעמ טימ
 עגױזַא ןיא דוס ןוֿפ ףירגַאב ןטמיטשַאבמוא ןַא ןֿפפא םעד ףיוא ןלעטשרַאֿפ ןוא
 ןֿפירגַאב עשיטסיעטילַאּפ יד .ךעלגעמ רָאנ יו ןעגנודײלקרַאֿפ עלוֿפתודוסמוא
 ןיא ןטייקכעלנעזרעפ ערעכעה יד רָאֿפ ןלעטש לּפַאטש ןרעכעה ַא ןוֿפ
 רעטילוװ ַא ןיא וווצעגרע ןבעל ייז יו ,ןטלַאטשעג עטריזילַאעדיא ךעלשּפיה
 טימ ןעמַאװצ ךיז ןדער ןוא םיכרד עטרענַײֿפרַאֿפ ףיוא ןקריוו ,טנגעג
 .שדוקה:חור ַא ןבָאה סָאװ ןשטנעמ ךרוד רעדָא ,םיתֿפומו תותוא ךרוד ןשטנעמ
 ףיוא יו ,ןכַאז ןוֿפ תוביס עכעלדנע יד ףיוא ןיוש טקוק ןעמ ,טסייה סָאד
 ןוֿפ ןסקַאװ סָאד .תוחוכ עכעלדנעטשרַאֿפ רעקינייו ןוא עטנַאקַאב:רעקיניײװ
 ןוֿפ גנונעקיילּפא ןַא טימ ןעמָאוצ טייג רעכלעוו ,ןביולג ןשיטסיעטָאנָאמ ַא
 :שטבעמ רעד וצ טֿפעהַאב זיא רוטַאנ עכעלטעג יד עכלעוו יב ,תונומא ענעי
 רעד טָא וליֿפַא םוקלוֿפ טינ יװ ןוא ,ךרד ןקיבלעז ןֿפױא טירש ןקידרעטַײװ ַא ןָא זדנוא טזַײװ ,ןטקניטסניא ערעקירעדינ עריא עלַא ןיא רוטַאנ רעכעל
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 יד ןיא רימ ןעעז ךָאד ,ביײהנָא ןיא טלעטשענרָאֿפ טרעו ןביולג רערעכעה

 ?געקרעד.טינ ןוא ןטנַאקַאבמוא םעד וצ, טיובעג טָאה ןעמ סָאװ ,תוחבזמ

 םיא טינ טֿפלעה ןכוז ןייק סָאװ ,טָאג וצ, ןעניד םעד ןיא ןוא "טָאג ןרַאב

 רעד ןוֿפ שינעטנעקרעד ערענעלק ַא ןַארַאֿפ ןיוש זיא ָאד זַא ,?ןעניֿפעגוצסױא

 ןעגנולקיװטנַא עקידרעטַײװ יד ,הריציה.תודוס יד ןײטשרַאֿפ וצ טייקכעלגעממוא

 יװ ,ןעגנוטּפױהַאב ענױזַא טימ ךיז ןקידנע עכלעוו ,עיגָאלָאעט רעד ןֿפ

 ןייק רָאג טלָאװ ,ןײטשרַאֿפ טנעקעג טלָאװ ןעמ ןכלעוו ,טָאג ַא, זַא ,ונַײהד

 ןענעק רימ יװ ,רעכלעזַא זיא טָאג זַא ,ןעקנעד, זַא ןוא ?"ןעוועג טינ טָאג

 .?עטנעקרעד עקיזָאד יד סױרַא ןזַײװ -- גנורעטסעל-סטָאג זיא ,זיא רע זַא ,ןעקנעד

 יד טָא ןוא ;רערעלק ליֿפ ךָאנ הריציה:תודוס יד ןוֿפ טײקֿפיט רעד ןוֿפ שינ

 רעקיטנַײה ןוֿפ עיגָאלָאעט עטעדליבעג עצנַאג יד ךווד ןעגנירד ןעקנַאדעג

 סנביולג עזעיגילער יד ןוֿפ ןלייט ערעדנַא תעב זַא ,טצז ןעמ ,ט:צ

 קידנעטש לייט רעד טָא טבַײלב ,ןרעדנַא םעד ךָאנ רענייא סױרַא ןלַאֿפ

 זיא רע זַא ,ןיװַאב זיא טימרעד ןוא ;רערעלק וליֿפַא ךָאנ טרעװ ןוא

 ,לייט-רקיע רעד

 רָאנ םינ .תֹויַאר עלַא ןעמונעגסיוא טינ ךיוא ךָאנ ךיז ןבָאה ָאד ןוא

 ,לכשה ןמ הלעמל טייטש סָאװ ,סעּפע רעקידאצמנב םוטעמוא רעד טָא זיא

 ץלַא טרעװ רעכלעװ ,סעיגילער עלַא ןיא ןביולג רעטקַארטסבַא טסכעה רעד

 ערעיז יװ םעד ךָאנ טבַײלברַאֿפ ןוא ,ךיז ןעלקיװטנַא ייז רעמ סָאװ ,רערעלק

 זיא רע רָאנ ןעװעג לטֿבמ קיטַײזנגעק ךיז ןבָאה ןטנעמעלע עקימיטשנַײא-טינ

 - ,טרָא ןיֿפ ןויר טינ ןעק קיטירק עטסגנערטש יד ןעמעוו ,ןּביױלג רעד ךיוא

 לָאמ עלַא ךָאנ טגנערב קיטירק עטסגנערטש יד ,טגָאזעג רעקיטכיר ,ןעמעוו

 .טסכעה רעד רַאֿפ ןבָאה וצ ארומ סָאװ טינ רָאג טָאה רע .סױרַא רערעלק

 עכעלמערַאברעדמוא טסכעה יד ,הברדא ;קיגָאל רעכעלמערַאברעדמוא

 סע עכלעװ יװ ,תמא רערעֿפיט ליֿפ ַא זיא רע זַא ,טזַײװַאב קיגָאל

 עכלעוו ,עיגילער עדעי םערָאװ .זיא רע זַא ,טניימ עיגילער זיא

 ןַארַאֿפ זיא סע זַא ,גנוטּפױהַאב רעליטש ַא טימ ןָא ךיז טכַאד טבייה

 םעד ןרעלקרעד וצ זיא סע יװ רעטנוא דימו:ףּכיּת ךיז טמענ ,דוס רעסיורג ַא

 טגַײטש סָאװ ,דוס ַאזַא טינ רָאג זיִא סע זַא ,ןײלַא טימרעד טגָאז ןוא ,דוס

 יד ןכוזרעטנוא רעבָא ךיז ןעמ טמענ ,הגשה סנשטנעמ ןוֿפ חוּכ םעד רעבירַא

 רענייק ןבָאה ייז זַא ,ןעמ טעז ,רָאֿפ טגייל ייז ןוֿפ ערעדעי סָאװ ,סרעֿפטנע

 ,טזַײװַאב עזעטָאּפיה רעכעלגעמ רעדעי ןוֿפ גנורעדילגעצ יד ,טינ תושממ ןייק

 יז ןוֿפ ענייק זַא רָאנ ,קיּפסמ ץוריּת ןייק טינ זיא ייז ןוֿפ ענייק זַא רָאנ טינ

 וַא ,סױרַא ױזַא טָא ךיז טזַײװ סע ןוא .רַאבקנעד וליֿפַא טינ לָאמ וצ זיא

 רעטנכייצעגסיוא רעמ ליֿפ א זיא ,ןענעקרענָא סעיגילער עלַא ןכלעוו ,דוס רעד

 טיג זיא יז זַא ,סױרַא ךיז טזַײװ סע :טניימ ייז ןוֿפ זיא סע עכלעוו יו ,דוס

 .דוס רעטולָאס בַא ןַא רָאנ רעוװיטַאלער ַא
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 ןוֿפ טַײהרָאװ עזעיגילער עכעלדנע ןַא רימ ןבָאה ,סע טסייה ,ָאד טָא
 עלַא רעכלעװו זחוּכמ ,טַײהרָאװ ַא -- טייקרעכיז דַארג ןטסכעה ךעלגעמ םעד
 :ָאסָאליֿפ ַא טימ קינייא ךיוא ןוא ,ךיז ןשיװצ קינייא ןענַײז ללכב סעיגילער
 יד טָא ןוא .סעמנָאד עלעיצעּפס ערעייז עלַא ןוֿפ דנַײֿפ ַא זיא עכלעוו ,עיֿפ
 ַײב גנומיטשנַײא ענעגרָאברַאֿפ ַא ןַארַאֿפ זיא סע רעכלעוו וצ עגונב ,טַײהרָאװ
 ןטסטלַאק םעד זיב רעגיד:ןצעג ןוויטימירּפ םעד ןוֿפ ,טייהשטנעמ רעצנַאג רעד
 .ילעו ביוא ,ןכוז רימ עכלעוו ,ןַײז סע זומ יד -- תונומא עלַא ןוֿפ רעקיטירק
 .רַאֿפ רעד ןוֿפ טנעמַאדנוֿפ רעד זומ ,ןקינײארַאֿפ ךיז ןלָאז טּפַאשנסיװ ןוא עיג
 עלַא ןוֿפ רעטסרעכיז ןוא רעטסטיירב ,רעטסֿפיט רעד טָא ןַײז גנוקינייא
 רַאֿפ טקעלּפטנַא טלעוו יד עכלעוו ,טֿפַארק יד -- זַא ,ןטקַאֿפ
 ,ןשרָאֿפרעד וצ ךעלגעממוא ןיטולחל זיא ,זדנוא

 ניי
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 לטיּפַאק רעטירר

 טפַאשנסיװ ןוֿפ ןעעדיא עכעלדנע יד

 ןַארַאֿפ ןענַײז תורעשה ײװצ ?ט ַײצ ןוא םיור ןענַײז סָאװ .15 8
 ןריטסיסקע ייז זַא ה"ד ,וויטקעיבָא ןענַײז ייז זַא ,זיא הרעשה ןייא :יײז חּכמ
 זַא ,זיא הרעשה רעדנַא יד ,זדנוא ןוֿפ קיגנעהּפָא טינ ןענַײז ןוא זדנוא ץוח
 וצ ןרעהעג ןוא זדנוא ןיא רָאנ ןריטסיסקע ייז ה"ד ,וויטקעיבוס ןענַײז יז
 ןעו ,תורעשה יד ןוֿפ טרעו סָאװ ןעז רימָאל ,ןַײזטסוװַאב םענעגייא רעזדנוא
 ,ייז טרעדילגעצ ןעמ

 וצ טניימ ,וויטקעיבָא ,ךיז רַאֿפ ןריטסיסקע טַײצ ןוא םיור זַא ,ןגָאז
 יז ןַא ,טרעקרַאֿפ ,גנטּפױהַאב יד .סנזעו ,ןתושממ ןענַײז ייז זַא ,ןגָאז
 גנוטּפיהַאב ַא זיא ,תושממ ןייק טינ ןבָאה ייז זַא ,סנזעוו ןייק טינ ןענַײז
 ןוֿפ ןדער ;ןצנעטסיסקעמוא ןענַײז סנועוומוא :ןיילַא ךיז טרעטשעצ סָאװ
 רעמ .ארתסד יּתרּת ַא זיא ,וויטקעיבָא ןריטסיסקע ייז יװ ןצנעטסיסקעמוא
 טסייה ,אליממ ןוא ,ןסעּפע ןענַײז טַײצ ןוא םיור זַא ,ןענעקייל :סָאד יװ
 סע זַא ,גנטּפױהַאב עקיניזמוא יד ןכַאמ טניימ ,ןטשינרָאג ייז ןֿפורנָא ,סע
 ןטלַאה טינ ייז ןעמ ןעק ךיוא ,טשינרָאג ןוֿפ ןטרָאס יילרעייווצ ןַארַאֿפ ןענַײז
 רַאֿפרעד רָאנ טינ ,ןזעו זיא סע ןכלעוו ַא ןוֿפ (ןטובירטַא) ןטֿפַאשנגײא רַאֿפ
 ןימ ַאזַא ןֿפַײרגַאב וצ ךעלקריוו ךעלגעממוא זיא סע זַא ,טעז ןעמ לייוו ,ןײלַא
 ,רעטַײװ טעז ןעמ לַײװ ךיוא רָאנ ,ןטובירטַא יד ןענַײז יז רעכלעוו ןוֿפ ,ךַאז
 רעדעי ןעװ וליֿפַא ,ןדניװשרַאֿפ ייז יװ ןעקנעד טינ ייז ןגעװ ןעק ןעמ זַא
 טיונ יּפ.לע ןזומ ןטֿפַאשנגײא רעבָא תעב ,ןרָאװעג ןדנּוװשרַאֿפ זיא ךַאז רעדנַא
 ,רעבירעד זיא .ןרעהעג יז עכלעוו וצ ,ןכַאז יד טימ ןעמַאזוצ ןדניװשרַאֿפ
 טינ ךױא ןוא סנזעװמוא ןייק ןַײז טינ ןענעק טַײצ ןוא םיור יװ יזזַא
 יז ןדַײס ,טינ הרירב ערעדנַא ןייק רימ ןבָאה ,סנזעוו ןוֿפ ןטֿפַאשנגיײא ןייק
 ,סנזעוו רַאֿפ ןטלַאה וצ

 ןעמ זומ ,וויטקעיבָא ןענַײז ייז זַא ,הרעשה רעד טול ,סָאװ רעבָא תעב
 רעד ַײב ןעמ טניֿפעג ,ןכַאז ןוֿפ סַאלק םעד ןיא ןענעכערנַײרַא טַײצ ןוא םיור
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 .ןעלגעממוא רָאג זיא ןכַאז תרוּתב קנַאדעג ןיא יז ןלעטשרָאֿפ זַא ,עבָארּכ
 יו ןרעװ ןֿפירגַאב סע זומ ,טּפיױהרעביא ךַאז ַא ןֿפַײרגַאב ןענעק וצ ידּכ
 סעּפֶע ןשיװצ קוליח ַא ןכַאמ ןענעק רימ ,ןטֿפַאשנגײא טָאה סָאװ ,סעּפע
 ףיוא ןקריוו וצ טָאה סעפע רעד סָאװ ,חוּכ םעד טױל רָאנ טשינרָאג ןוא
 יד ,ןגָאז רימָאל ,רעדָא) ןקורדגַײא ענעדײשרַאֿפ יד ,ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא
 ,ןַײזטסּוװַאב רעזדנֹוא ףיוא טכַאמ *סעּפע, רעד סָאװ ,(ערעיײז תוביס עקידהרעשה
 עקיזָאד יד ןענַײז ;ןטֿפַאשנגייא ענַײז סָאד ןֿפר ןוא ,ןָא םיא רימ ןענעגייא
 ןעק "סעמע , רעד עכלעוו ןיא ,ןקורדסיוא ןייק ָאטינ ןענַײז ,ָאטינ ןטפַאשנגייא
 ןענַײז סָאװ ,ןעז רימָאל טנַײה ,ףירגַאב ןייק ָאטינ זיא ןכב ןוא ,ןרעוו ןֿפירגַאב
 רַאֿפ ןעק ןנמ סָאװ ,טֿפַאשנגייא עקיצנייא-ןייא יד ?םיור ןוֿפ ןטֿפַאשנגיײא יד
 םיור זַא ,ןגָאז רעבָא ; גנוטײרּפשסױא זיא ,טגָאמרַאֿפ םיור זַא ןעקנעד טונימ ַא
 .םיוא םערָאװ .קנַאדעג ןוֿפ גנולמוטרַאֿפ ַא רָאנ טזײװַאב ,גנוטײרּפשסױא טָאה
 רעד ןוא ןייא ןוֿפ ןקורדסױא ייוצ ךעלטנגייא ןענַײז םיור ןוא גנוטיירּפש
 זַא ןגָאז ,ןכב ןוא ;םיור ןסיוועג ַא ןעמעגרַאֿפ יז ,ןעמ טניימ ,גנוטײרּפשסיױא ףסיועג ַא ןעמענרַאֿפ ןכַאז עקימורַא יד זַא ,טגָאז ןעמ ןעוװ :ךַאז רעקיבלעז
 טמענרַאֿפ םיור זַא ,ןגָאז לָאז ןעמ יו טקנוּפ זיא גנוטיײרּפשסוא ןַא טמעגרַאֿפ םיור
 טימ טַײצ ןענעכײצַאב וצ תלוכיב:טינ ױזַא טַארוקַא ןענַײז רימ זַא .םיור
 ,ןזַײװַאב ןעמענ וצ ךיז קירעביא טעמּכ זיא ,טּפַאשגגייא זיא סע רעכלעוו ַא

 ,ןטֿפַאשנגײא ןייק טינ ןבָאה ייז סָאװ ןילַא רַאֿפרעד רָאנ טינ ןוא
 ַא ךָאנ ןַארַאֿפ יא סע ןסנזעװ תרותב רַאבקנעד טינ םיור ןוא טַײצ ןענַײז
 -- םיא ןענעק קיזיֿפַאטעמ ןיא העידי ַא ןבָאה סָאװ יד --- ןמיס רעדנוזַאב
 רעקיזָאד רעד ןוֿפ םיור ןוא טַײצ ןסילשסיוא ךיױא ןומ ןעמ ןכלעװ בילוצ
  ,ץכלעזַא טלַא ךעלקריו ןענעק רימ עכלעוו ,סגזעװ עלַא ,עירָאגעטַאק
 ,ןסייוו רימ זַא ,רעשמ ךיז ןענַײז רימ וליֿפַא ביוא ןוא ;עטצענערגַאב ןענַײז
 ןיא ,ןזעו ןטצענערגַאב.טינ ַא סעפע ןֿפַײרגַאב וצ תלוכיב ןענַײז רעדָא
 ּפָא ןויטיזָאּפ םיא רימ ןרעדנוז ,סַאלק ַאזַא ןיא סע ןלעטש רימ סָאװ ,טימרעד
 רימ ןענעק רעבָא טַלצ ןוא םיור ןגעוו ,סנזעוו עטצענערגַאב טַאלק םעד ןוֿפ
 ירמגל ןענַײז רימ ,גנוצענערנַאב:טינ ס ,גנוצענערגַאבָאי לַײס ןטּפױהַאב טינ
 ןטצענערגַאב:טינ ןוֿפ דליב-ןעקנַאדעג זיא סע ןכלעוו ַא ןכַאמ וצ ךיז חוּכג טינ
 סע עכלעוו רעטניה ,ןצענערג ךיז ןלעטשרָאֿפ ,טרעקרַאֿפ רעדיוו ןוא } םיור
 ,ןוט וצ הוּכב טינ ירמגל ױזַא טקנוּפ רימ ןענַײז ,םיור ןייק ָאטינ רָאג זיא
 ךעלגעממוא זיא סע :םערטסקע רעדנַא םעד עגונב ךיוא זיא ענעגייא סָאד
 יא סע ן'א ,םיור ןוֿפ טײקרַאבלײטעצ רעד וצ ץצגערג ַא ןגעו ןעקנעד וצ
 ןייק רָאג טָאה טײקרַאבלײטעצ יד זַא ,ןעקנעד וצ ךעלגעממוא ױזַא טקנוּפ
 טײצ וצ עגונב זַא ,ףיורעד קידנזַײװנָא טיג רָאג רָאלק זיא סע ןוא .טינ ףוס
 ךימ :רוציקב .עגַאל רעקיטכעממוא רעקיבלעז רעד ןיא טקנוּפ ךיז רימ ןעניֿפעג
 טקנוּפ ןענַײז רימ ןוא ,סנזעװ תרוּתב טַײצ ןוא םױר ןֿפײרגַאב טיג ןענעק
 ַײס ,ןכַאז ןוֿפ ןטֿפַאשנגײא סלַא ַײס ,יײז ןֿפַײרגַאב וצ תלוכיב טינ ליֿפ ױזַא
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 ,ןריטסיסקע ייז יװ ייז ןוֿפ ןעקנעד וצ ןעגנּוװצעג ןענַײז רימ .סנזעוומוא סלַא
 רעטנוא ןעגנוגנידַאב יד רעטנוא ןעגנערב טינ ייז רימ ןענעק ךָאד ןוא
 .קנַאדעג ןיא טלעטשעגרָאֿפ ןרעו ןצנעטסיסקע עכלעוו

 רימ ןלָאז !ערעל סטנַאק ןָא ןּפַאכנָא רשֿפא ךיז רעבירעד רימ ןלָאז
 --דנַאטשרַאֿפ םעד ןוֿפ ןעמרָאֿפ ןענַײז טַײצ ןוא םיור זַא ,ןגָאז רעבירעד
 ?"טסַײג ןקיניזטסּוװַאב םעד ןוֿפ ןעגנוגנידַאב רעדָא ןצעזעג-ירָאירּפײַא , יד
 ךיז ידכ טײהנגעלרַאֿפ רעסיורג ַא ןוֿפ ןֿפױלטנַא ןוא ןעמענ רעבָא טניימ סָאד
 סטנַאק רעכלעװ טימ ,גנוטּפױהַאב יד .רערעסערג ַא ךָאנ ןיא ןֿפרַאװּוצנַײרַא
 עכעלדנעטשרַאֿפ ץנַאג ןיא טקירדעגסיוא זיא יז םגה ,סױרַא טרָאֿפ עיֿפָאסָאליֿפ
 ןיא ןרעװ ןבעגעגרעביא טינ גנוגנערטשנָא ןייק ךרוד רעבָא ןעק ,רעטרעוו
 ןיא עעדיא ַא סָאװ ,עעדיא ַא ןיא ןרעו טשטַײטעגנַײרַא טינ ןעק יז -- קנַאדעג
 ןכַאמ ,תישאר ,עעדיא-טשרמולּכ ַא סיוא זיולב טקירד יז רָאנ ,טסייה ןעניז ןקיטכיר
 ,ןַײזטסוװַאב רעזדנוא ןיא ייז ןבָאה רימ יװ ,טַײצ ןוא םיור זַא ,גנוטּפױהַאב יד
 ןענַײז יז זַא ,גנוטּפױהַאב יד ןַײא טסילש ,ןעגנוגנידַאב עוויטקעיבוס ןענַײז
 ,טַײצ ןוא םיור עקיזָאד יד ביוא םערָאװ :ןטַײקכעלקריװ עוויטקעיבָא ןייק טינ
 ,ףיא, םעד ,ָאנע םעד וצ ןרעהעג ,דנַאטשרַאֿפ רעזדנוא רַאֿפ ןעייטש סָאװ
 רעבָא זיא סע ."ךיא-טינ, םעד וצ טינ ןרעהעג יז זַא ,טיונ יּפ לע סע טסייה
 טנַאק ןכלעוו ףיוא ,אֿפוג טקַאֿפ רעד .ןעקנעד וצ ױזַא ךעלגעממוא ןיטולחל
 טיג ןענעק טַײצ ןוא םיור סָאװ ,טקַאֿפ רעד --- עזעטָאּפיה ןַײז טעדנירגַאב
 םערָאװ ;תודע ףיורעד טגָאז -- ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא ןוֿפ ןרעו טקעמעגסיוא
 ײרֿפ טינ ןענעק רימ ןכלעוו ןוֿפ ,טַײצ ןוא םיור ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב עקיזָאד סָאד
 ,דנוא ןוֿפ ןסױרד ןריטסיסקע יײז יװ ,ייז ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב ַא זיא ,ןרעוו
 יז לַײװ אקווד זַא ,םעד ףיוא ןרעֿפטנע וצ טינ הלועּפ ןייק זיא סע ,וויטקעיבָא
 טינ יז ןעק ןעמ זַא ,ֿבייחמ ארֿבס יד זיא ,ןעמרָאֿפ עוויטקעיבוס ןענַײז
 טגָאז סָאװ --- ויא ןדנוא רַאֿפ ָאד עגַארֿפ יד .ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ ןקעמסיוא
 ,זיא ןַײזטסּוװַאּב ןוֿפ תודע עטקעריד יד ןוא ?טקעריד ןַײזסּוװַאב סָאד תודע
 ןסיורד ןוֿפ רָאנ ,דנַאטשרַאֿפ םעד ןיא טינ ןענַײז םיר ןוא טַײצ זַא
 ןעק ןעמ זַא ,םיא ןוֿפ יז ןענַײז קיגנעהּפָאמוא ןיטולחל ױזַא ןוא ;םיא ןוֿפ
 דנַאטשרַאֿפ רעד ןעוו וליֿפַא ,ןריטסיסקע וצ ןרעהֿפױא רעייז ןֿפַײרגַאב טינ רָאג
 עירָאעט טטנַאק סָאװ םעד ץוחַא רעבָא ,ןריטסיסקע טרעהעגֿפױא טלָאװ אֿפֹוג
 ,הקיּתשב ּפָא טנקייל יז עכלעוו ,םיטרט יד ןיא רַאבקנעד טינ וויטיזָאּפ זיא
 .ןֿפָא טקיטעטשַאב יז עכלעוו ,םיטרּפ יד ןיא רַאבקנעד טינ ױזַא טקנופ יז זיא
 קנַאדעג םעד ןדניברַאֿפ טינ ןענעק רימ סָאװ ,ןײילַא סָאד רָאנ טינ זיא סע
 ךַאז ןייא ןוא טַײקכעלנעזרעּפ רענעגייא רעזדנוא ןוֿפ קנַאדעג ןטימ םיור ןוֿפ
 רעקיזָאד רעד םגה -- ןַאז רעדנַא רעד ןוֿפ טֿפַאשנגײא יד סלַא ןטכַארטַאב
 רעד ןוֿפ טײקכעלֿפַײרגַאבמוא יד ןזַײװַאב וצ ןעוװעג גונעג טלָאװ ןײלַא טקַאֿפ
 ןיא טגָארט עזעטָאּפיה עקיזָאד יד סָאװ ,זיא טקנוּפ רעד רָאנ --- עזעטָאּפיה
 םיור בא .טײקכעלֿפַײרגַאבמוא רענעגייא ריא ןוֿפ ןַײװַאב םעד אֿפוג ךיז
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 ןעקגעד טינ לָאמנייק ךָאד ןעמ ןעק ,קנַאדעג ןוֿפ ןעמרָאֿפ ןענַײז טַײצ ןוא

 ןייא ןיא ןַײז לָאז סעּפע זַא ,ךעלגעממוא ןיא סע םערָאװ ,אֿפוג יז ןגעוו

 ןוֿפ לַאירעטַאמ רעד יא ,םרָאֿפ יד יא טַײצ רעקיבלעז רעד ןוא

 טּפױהַאב ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ ןטקעיבָא ןענַײז טַײצ ןוא םױר זַא .ןעקנעד

 ןקעמסיוא טיג יז ןעק ןעמ זַא ,טגָאז רע סָאװ טימרעד טסעֿפ ץנַאג טנַאק

 ,ןײוטסּוװַאב ןוֿפ ןטקעיבָא יד ןענַײז ייז בױא טגַײה ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ

 ןעגגוגנידַאב יד ןַײז טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ייז ןענעק ױזַא יוװ זיא

 עכלעװ רעטנוא ןעגנוגנידַאב יד ןעגַײז טַײצ ןוא םיור ביוא ? ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ

 םיור ןגעװ ןעקנעד רימ תעב ,ןעקנַאדעג ערעזדנוא ךָאד ןזומ ,ןעקנעד רימ

 םעד ףױא ןענעק סע דלַאב יװ טנַײה ;עטגנידַאבמוא ןַײז ,אֿפוג טַײצ ןוא

 רעד ןוֿפ טלָאמעי טרעװ סָאװ זיא ,ןעקנַאדעג עטגנידַאבמוא ןַײז ןפוא

  טירָאעט
 ירמגל ןענַײז טַײצ ןוא םיור זַא ,רעבירעד זיא הרוש עטשרעטנוא יד

 ןבָאה רימ זַא ךיז טכוד זדנוא סָאװ ,ןסיו עטקעריד סָאד .ךעלֿפַײרגַאבמוא

 רענייר ירמגל זיא סע זַא ,גנוכוזרעטנוא ןַא ךָאנ סױרַא ךיז טזַײװ  ,ייז ןגעוו

 ויא טייקכעלקריװ רעװיטקעיבָא רעייז ןיא ןביולג רעזדנוא תעב ,ןסיוומוא

 טינ ןגעװטסעדנוֿפ רימ ןבָאה ,ןעמוקַײב טיג םיא ןעק ןעמ זַא ,קרַאטש ױזַא

 טרעקרַאֿפ ,ןוֿפרעד גנורעלקרעד עקידלכש זיא סע עכלעוו ַא ןבעג וצ זוּככ

 ךעלגעממוא רעבָא ,ןגָאז וצ טכַײל) גנוניימ עטצעזעגנגעק יד ןטּפױהַאב ,רעדיוו
 .ןיזמוא ױעמ ךָאנ ןדערנָא טושּפ טסייה ,(ןֿפַײרגַאב וצ

 ןעװעג טלָאװ ,טרעדָאֿפעג טינ סע טלָאװ חוּכיוו רעד ןעוו . 8
 .עגסיוא יד טימ טײקמַאזקרעמֿפױא טרעזעל םעד ןעמענרַאֿפ וצ ךעלַײצרַאֿפמוא
 טײקרַאבלײטעצ רעד הוצמ םילוּפליּפ עטקידנעעג טינ ךָאד ןוא ענעגָארט
 ןיק :טינ רעדָא ,ףוס ַא ןָא רַאבלײטעצ ָאי רעדָא זיא ףָאטש ,ףַָאטש ןופ

 ,ןגָאז רימ ביוא ?ןעמעננָא רימ ןלָאז יז ןוֿפ ןכלעוו .ָאטינ זיא "רעדָא , רעטירד
 גנוטּפױהַאב ַא רַאֿפ סױרַא ךיז רימ ןגָאז ,ףוס ַא ןָא רַאבלײטעצ זיא ףָאטש זַא
 ךַאז ַא ןדַײנשעצ ןענעק רימ .,קנַאדעג ןיא ןלעטשרָאּפ טינ ךיז טזָאל עכלעוו
 קידגרזחרעביא דנַאנַאכָאנ ,ןוא טֿפלעה ףיוא רעדיוװ טֿפלעה יד ןוא ,טֿפלעה ףיוא
 טינ שיויֿפ זיא סָאװ ,לכלייט ןיילק ַאזַא ןעמוקַאב רימ זיב ,טקַא ןקיבלעז םעד
 סעצָארּפ ןקיבלעז םעד ןריֿפ רעטַײװ ןוימד ןיא רימ ןענעק ,רַאבלײטעצ רעמ
 ןעלקריװ ןעק ןעמ זַא ,טינ טניימ רעבָא השעמ עקיזָאד יד ,ףוס ןיאְל דע
 רָאנ טניימ סָאד ;ףָאטש ןוֿפ טײקרַאבלײטעצ עכעלדנעמוא יד ןֿפ ײר גַא ב
 ?וצסיוא ךיז חוּכב טינ זיא רעכלעװ ,ףירגַאב ןשילָא במיס ַא ןכַאמ ךיז
 ףיוא ןקיטעטשַאב טינ ךיוא ךיז טזָאל ןוא ףירנַאב ןכעלקריוו ַא ןיא ןטעברַא
 ףָאטש ןוֿפ טײקרַאבלײטעצ עכעלדנעמוא יד ןֿפַײרגַאב תמאב ,ןֿפוא רעדנַא ןייק
 רעבָא ;ןַײרַא טייקכעלדנעמוא ןיא זיב ןוימד ןיא גנולליטעצ יד ןײגכָאנ ,טניימ
 ,רעדיװ טרעקרַאֿפ .טַײצ עכעלדנעמוא ןַא ןבָאה טֿפרַאדעג ןעמ טלָאװ וצרעד
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 ,גנטּפיהַאב יד ןכַאמ טניימ ,ףוס ַא ןָא רַאבלײטעצ טינ זיא ףָאטש זַא ,ןגָאז

 גַאב ןייק סָאװ ,טייקניילק ןוֿפ הגרדמ ַאזַא וצ ןרעװ טכַארבעג ןעק רע זַא

 ןוֿפ הרעשה יד טָא ןוא ;ןלייטעצ טינ רענעלק ןיוש םיא ןעק חוּכ רעכעלֿפַײרג

 רעדייא קנַאדעג ןיא ןרעװ טלעטשעגרָאֿפ רעמ טינ ךיוא ןעק רעטרעוו עליוה

 רעדעי ךָאד טלָאװ ,ןלייט עכלעזַא ןַײז ןטלָאװ סע ביוא םערָאװ .עקידרעירֿפ יד

 עקניל ַא ןוא עטכער ַא ,ןטנוא ןַא ןוא ןביוא ןַא ןּבָאה טזֹומעג ייז ןוֿפ רענייא

 .רָאֿפ ךיז ךעלגעממוא רעבָא זיא סע ,לייט רערעסערג רעדעי יװ טַאװקַא ,טַײז

 רעד וצ טנעָאנ יױזַא לייט ןטסנעלק ןקיָאד םעד ןוֿפ טַײז ןייא ןלעטשוצ

 .טינש ַא ןוֿפ טייקכעלגעמ יד ןֿפַײרגַאב ןענעק טינ רָאג לָאז ןעמ זַא ,רערעדנט

 סָאװ טֿפַאוק יד ןַײו רעשמ טינ לָאז ןעמ סיורג יװ ןוא יז ןשיוװצ עיניל

 :ערג ַא ןוֿפ עעדיא יד ןסילשוצסיוא ךעלגעממוא ץלַא זיא ,ןעמַאזוצ ייז טלַאה

 ,סוא ןפוא םעד ףױא טמוק סע .ענעי ןעמוקַײב ןעק עכלצװ ,טֿפַארק רערעס
 יד רעדייא רעמ הרעשה ןייא ןעמעננָא טינ ןעק לכש רעכעלשטנעמ רעד זַא
 2ַאב וצ ןעגנוװצעג לכש רעכעלשטנעמ רעד זיא ןגעװטסעדנוֿפ ןוא ;ערעדנַא

 ןטקַאֿפ יד טימ ןעמיטש ךָאד ןומ תורעשה עדייב יד ןוֿפ ענייא זַא ,ןסילש

 ךימָאל ,ור וצ עגַארֿפ עטרעֿפטנערַאֿפ:טינ יד טָא קידנזָאל ,רעדיוו טנַײה

 טײקיטֿפַאה ןימ ַאזַא טייקכעלקריו רעד ןיא ףָאטש רָאג טָאה יצ ,ןגערֿפ ךיז

 ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא ןיא רָאֿפ ךיז טלעטש רע יװ ,םיור ַא טמענרַאֿפ סָאװ

 ןיא סא טעז ,לַאטעמ קיטש ַא טימ ןעמונרַאֿפ זיא סָאװ ,םיור לייט רעד

 רימ :טליֿפעגסױא ןצנַאג ןיא רעגניֿפ יד וצ ךיז טליֿפ ןוא ןגיוא ערעזדנוא

 ןייא ןיא ןעמַאזוצ ךיז טלַאה סָאװ ,עסַאמ עטרַאה ךרוד ןוא ךרוד ַא שוחב ןעעז
 טײטשַאב רע ַײס ,ףָאטש ןוֿפ ןלייט יד זַא ,ןגָאז רעבירעד רימ ןלָאז .קיטש

 סָאװ םיקלח עכעלדנע ןוֿפ ַײס ,טנעמעלע ןוַאבלײטעצ ךעלדנעמוא ןַא ןוֿפ

 ענייא גנוריראב רעכעלקריוו ןיא םוטעמוא ןענַײז ,ןלייטעצ רעמ טינ ךיז ןזָאל
 ןיא ךיז ןעײרדנַײרַא טניימ ןכַײלגסָאד סעּפע ןטּפױהַאב ?ערעדנַא יד טימ

 טָא ןעװעג ףָאטש טלָאװ .ןכיױקסױרַא טינ ןעק ןעמ עכלעוו ןוֿפ ,ןטיײהנגעלרַאֿפ

 - ,ןרעװ טנעקעג טינ ןיטולחל רע טלָאװ ,קיטש ןייא ןוֿפ דילָאס ןיטולחל ױזַא
 טֿפַאשנגיײא יד םערָאװ ;טקירדעגֿפױנוצ -- ןרעװ ָאי רע ןעק ןתמא ןיא סָאװ

 ערעטנצעענ סָאד ךיז טײטשרַאֿפ סע סָאװ רעטנוא ,טקירדעגֿפױנוצ ןרעו ןענעק ןוֿפ

 יד ןשיװצ ןעו ןוַײס ,רַאבקנעד טשינ זיא ,ןלייט יד ןוֿפ ךיז ןעמוקֿפױגוצ

 טינ ךָאנ זיא סָאד ןוא .ץַאלּפ רענעמונרַאֿפ -טינ ַא ןַארַאֿפ זיא ןלייט עקיזָאד

 ,רעפרעק ַא בוא זַא ,קינַאכעמ ןיא טײהרָאװ עטלעטשעגטסעֿפ ַא זיא סע .,ץלַא

 ןכעלנע רעדנַא ןַא ּפָא טּפַאלק ,טעּפמיא ןסיװעג ַא טימ ךיז טגעװַאב סָאװ
 יוצ ןגעװַאב ךיז ןעמענ עדייב זַא .ןֿפוא ַאזַא ףיוא ,קָיור טגיל סָאװ ,רעּפרעק
 ןוֿפ טֿפלעה ַא יו רעמ טינ ןבָאה טעפמיא רעטקיניײארַאֿפ רעייז טעװ ,ןעמַאז

 ןוא .טַאהעג טָאה רעּפרעק ןטשרע ןוֿפ טעפמיא רעד סָאװ ,טייקדניװשעג רעד
 ןֿפַײרגַאב טינ ןעק ןעמ םערָאװ ,ֿבייחמ זיא לכש רעד סָאװ ץעזעג ַא זיא סע

 ןַא ןיא סיירג ןוֿפ הגרדמ ןייא ןוֿפ קידנעייגכרוד זַא ,יוװַא ןַײז טינ לָאז סע
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 ונַײהד .ןרעוו ןעגנַאגעגכרוד תוגרדמ עקידנשיװצ עלַא ןזומ ,הגרדמ רעדנַא
 .ורַא טינ ןעק ,4 טעּפמיא ןַא טימ ,ןגָאז רימָאל ,ךיז טגעװַאב סָאװ רעּפרעק ַא
 ,2 טעּפמיא ןַא ףיוא רעּפרעק רעדנַא ןַא ןָא ּפָא ךיז טּפַאלק רע ןעװ ,ןלַאֿפרעט
 ןעוו .2 ןוא 4 ןשיװצ טייקדניוושעג ןוֿפ תוגרדמ עלַא ןרוד טינ טכַאמ רע ּוװַא
 ןלייט ענַײז ןעו ,ךרוד ןוא ךרוד דילָאס ןעוועג תמאב טלָאװ ףָאטש רעבָא
 טנעקעג טינ ןיטולחל ןטלָאװ ןוא גנורירַאב רעטולָאסבַא ןיא ןענַאטשעג ןטלָאװ
 .רעטנוא:טינ ןוֿפ ץעזעג, סָאד טָא טלָאװ טלָאמעד -- ןרעװ טקיודעגנעמַאזוצ
 טמוק סע סָאװ ,לָאמ רעדעי ןרָאװעג לטב ,סע טֿפור ןעמ יװ ,"טייקנכָארבעג
 סָאװ ,רעּפרעק ייווצ ענױזַא ןוֿפ רענייא תעב םערָאװ ,סױטשנעמַאזוצ ַא רָאֿפ
 ,קִיור טגיל סָאװ ,ןרעדנַא םעד ּפָא טּפַאלק ,4 טעּפמיא ןַא טימ ךיז טגעװַאב
 ףיוא לָאמ ַא טימ ןלַאֿפרעטנורַא ןזומ ןּפַאלקּפָא םענוֿפ טעּפמיא רעד טלָאװ
 טינ 2 טעּפמיא ףיוא 4 טעּפמיא ןוֿפ ןייגכרוד ןזומ טלָאװ רע ;ייווצ טעּפמיא
 תוגרדמ עקידנשיווצ ןייק קידנעייגכרוד טינ ןוא טיײצ םוש ןייק קידנעמענקעװַא
 .ָאמ ןקיבלעז ןיא ןגעװַאב ךיז ןזומ ,סע טסייה ,טלָאװ רע ; טייקדניוװשעג ןוֿפ
 ,ךעלגעממוא זיא סע סָאװ ,2 טעּפמיא טימ יא ,4 טעממיא טימ יא טנעמ

 טינ ךיז טזָאל ,דילָאס ןיטולחל זיא ףָאטש זַא ,הרעשה יד יו תויה זיא
 ףָאטש רעכלעוו טױל ,הרעשה עשינָאטוינ יד רָאֿפ זדנוא ךיז טלעטש ,ןטלַאה
 יד טימ ענייא גנורירַאב ןיא טינ ןעמוק סָאװ ,ןעמָאטַא עדילָאס ןוֿפ טײטשַאב
 ;ןסױטשּפָא ןוא עקידנעיצוצ ךרוד ערעדנַא יד ףיוא ענייא ןקריוו רָאנ ,ערעדנַא
 רעבָא ,ייז ןשיוצ ךלהמ םעד טיול ןדײשרַאֿפ ןענַײז עכלעוו ,ןטֿפערק עקיד
 טרעוו םעלבָארּפ יד : אישק יד ןקוררעביא רָאנ טניימ הרעשה יד טָא ןעמעננַא
 יד ףיוא ףָאטש רעקיטש עטלעטשעגֿפױנוצ יד ןוֿפ ןגָארטעגרעבירַא טושפ
 ױװ ,ףָאטש רעד זַא קידנכעגוצ םערָאװ .,ןעמָאטַא (עקידהרעשה) עשיטעטָאּפיה
 ;ןעמענרַאֿפ-םיור ,עֿפַײטש ענױזַא ןוֿפ טלעטשעגֿפױנוצ זיא ,שוחב םיא ןעעז רימ
 ךיז טלעטש ,טֿפַארק ןוֿפ ןזַײרקטֿפול טימ טלגנירעגמורַא ,ןלייטלצנייא עקיד
 ;טיובעג אֿפוג ןלייטלצנייא עקיזָאד יד ןענַײז יו ,עגַארֿפ יד ףיוא ץלַא ךָאנ
 .ַאב ַא סלַא םָאטַא ןדעי ןטכַארטַאב ןדַײס ,טינ הרירב רעדנַא ןייק ןֿבָאה רימ
 :סָארקימ ןכרוד טיא ףיוא טקוק ןעמ זַא ,םָאטַא רעדעי .ףָאטש לקיטש רעדנוז
 ;ֿמָאטש יד יװ טַארוקַא ,ךיז רַאֿפ ץנַאטסבוס קיטש ַא ןיילַא זיא ,לכש ןוֿפ ּפָאק
 עקיבלעז יד טקנוּפ ןלעטש ןעק ןעמ .,ָאד ןדער רימ רעכלעוו םורַא ,עסַאמ
 טֿפערט ןעמ ןוא ,טײטשַאב םָאטַא רעדעי עכלעוו ןוֿפ ,ןלייט יד חוּכמ ןגַארֿפ
 זיא סָאד ןוא .רעֿפטנע ןדעי ןוֿפ געוו ןֿפױא תולוקשמ עקיבלעז יד טקנוּפ ןָא
 ןוֿפ טײטשַאב םָאטַא רעד זַא ,ןעמעננָא ןליֿפַא לָאז ןעמ ביוא זַא ,רָאלק ךָאד
 :עּפכש טירט ַא ןזיװַאב עגַארֿפ עקיבלעז יד ךיז טלָאװ ,ןלייט ערענעלק ךָאנ
 קידנעמעננָא וליֿפַא ןרָאװעג רוטּפ טינ ריא ןוֿפ ןעמ טלָאװ ךיוא ;רעט
 .תורעשה עכלעזַא ןוֿפ ייר עכעלדנעמוא ןַא

 זַא קידנעעז ,גנוסַאֿפֿפױא סעשטיװָאקסָאב רעביא ךָאנ ודנוא טבַײלב סע
 .ַאנָאמ ןוֿפ טלעטשעגֿפױנוצ ,טנכערעג טָאה ץינבייל יװ ,ןַײז טינ ןעק ףָאסש
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 ןוֿפ גנלעטשנעמַאזוצ יד יװ תויה םיור ןייק טינ ןעמענרַאֿפ סָאװ ,סעד

 טינ לָאמ ןייק ןעק ,םיור ןייק טינ ןבָאה סָאװ ןטקנוּפ לָאצ רעכעלדנעמוא ןַא

 ןגעקטנַא תוישק קידנעעזרעד ןוא ;(טָאה ףָאטש סָאװ םענרַאֿפ-םיױר םעד ןבעג

 ןגָאלשעגרָאֿפ שטיװָאקסָאב טָאה ,ןטלַאהעג טָאה ןָאטוינ סָאװ ,גנוניימ רעד

 עטוג סנדייב ,גנוניימ ןַײז ךָאנ ,טקינײארַאֿפ עכלעוו ,עירָאעט-געװ-ןטימ ַא

 ןלײיט יד זַא ,זיא עירָאעט ןַײז ,ןטייקירעװש ערעייז סיוא טדַײמ ןוא ןטַײז

 ןוא וצ ןעיצ עכלעוו ,םיור ןָא ןטקנוּפ --- סרעטנעצטֿפַארק ןענַײז ףָאטש ןוֿפ
 ךיז ןטלַאה וצ ייז טכַאמ סָאװ ,טרַא ַאזַא ףיוא ערעדנַא יד ענייא ּפָא ןסיוטש
 :געמוגרַא רע .ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא ךלהמ ןטמיטשַאב ַא ףיוא טרעדנוזעגּפָא
 ןטלָאװ ,ןגָאמרַאֿפ סרעטנעצ עכלעזַא סָאװ ,ןטֿפערק יד זַא ,שיטַאמעטַאמ טריט
 עסיװעג רעטנוא זַא ,ןרעדנע ױזַא ךיז ייז ןשיװצ ךלהמ םעד טול ןענעק

 ,גָאװכַײלג רעקיטֿפַאהרעױד ַא ןיא ןבַײלב סרעטנעצ יד ןלעװ ןדנַאטשמוא

 ערעדנַא רעטנוא ךָאד ןוא ;םיורנשיװצ ןטמיטשַאב ַא ךרוד טרעדנוזעגּפָא

 רעדָא רעסערג ןכַאמ ןענעק םיורנשיווצ ןקיזָאד םעד ייז ןטלָאװ ןדנַאטשמוא
 א ,טעברַאעגסױא טינ זיא יז שינואג יװ ,רעבָא הריקח יד טָא ,רענעלק
 קעװַא טלעטש ,ןטײקירעװש ענעדײשרַאֿפ ןדַײמסױא טינ לָאז יז לֿפיװ
 :קנַאדעג ןיא ןרעוו טלעטשעגרָאֿפ טינ ןֿפוא םושב ןעק עכלעוו ,גנוטּפױהַאב ַא
 ןבָאה רימ עכלעװ ,ןטײקכעלֿפַײרגַאבמוא עלַא יד ןוֿפ סיוא ךיז טיירד יז
 ןייא רעד ןיא ןעמַאזוצ ןעמעלַא ייז טשימ יז סָאװ םעד ךרוד ,ןזיװעגנָא ןביוא
 ןָא בײהנָא ןוֿפ סױרַא טרָאֿפ יז רעכלעוו טימ ,טײקכעלֿפַײרגַאבמוא רעסיורג
 ץוחַא :רַאבקנעדמוא זיא םענרַאֿפמיױר ַא ןָא ןיטולחל טֿפַארק ןוֿפ רעטנעצ א
 יַאב ןייק רימ ןענעק ,טרָאס ןטקיטכערַאבמוא םעד ןוֿפ ףירגַאב ןשילָאבמיס ַא
 עעדיא יד ,ןכַאמ טינ ךיז רעטרעװ עקיזָאד יד ןכערּפשטנַא לָאז סָאװ ףירג
 עעדיא רעד ןופ ןרעװ טלײטעגּפָא טינ קנַאדעג ןיא ןעק דנַאטשרעדיװ ןוֿפ
 . רעשמ ךיז ,טליֿפ ןעמ דנַאטשרעדיװ סעמעוװ ,רעּפרעק ןקימענרַאֿפ-םיױר ַא ןוֿפ

 ןענַײז סָאװ ,ןטקנוּפ ןוא ןטֿפערק עלַארטנעצ ןעניֿפעג ךיז ןענעק סע זַא ,ןַײז

 סָאװ ןטקנוּפ -- םיור םוש ןייק טינ ןעמענרַאֿפ ייז רָאנ ,ןיילק ךעלדנעמוא טינ

 -- עיציזָאּפ רעייז ןענעכיײצנָא לָאז סָאװ טשינ רָאג ןוא ,עיציזָאּפ רָאנ ןבָאה

 ,ןטקנוּפ ערעדנַא ןוֿפ ןדיישרעטנוא טרּפ ןייק ןיא טינ ןעק ןעמ סָאװ ,ןטקנוּפ

 ירמגל זיא ןַײז וצ רעשמ סָאד ךיז -- סרעטנעצטֿפַארק ןייק טינ ןענַײז עכלעוו
 .תֹוחוּכ עכעלשטנעמ יד רעביא

 תורעשה עלַא זַא ,ןַײז וליֿפַא לָאז :ןגָאז רשֿפא ָאד זדנוא ןעק ןעמ

 וצ ,שיגָאל יז טלקיװטנַא ןעמ ןעוו ,זדנוא ןריֿפ ףָאטש ןוֿפ לבעג םעד תוּכמ

 זַא ,ןעקנעד וצ דנורג ַא רימ ןבָאה רעבָא ךָאד ,ןסולש עכעלֿפַײרגַאבמוא

 ףָאטש זַא ,ףירגַאב רעד םגה .ןטקַאֿפ יד טימ ןעמיטש טרָאֿפ זומ ייז ןוֿפ ענייא

 יָאבמיס ַא יװ רעמ טינ זיא ןעמָאטַא ערַאבליײטעצמוא ,עֿפַײטש ןוֿפ טײטשַאב

 ,קנַאדעג ןיא ןרעװ טריֿפעגברוד קידנעטשלוֿפ טיג ןעק ןוא ףירגַאב רעשיל

 טקיטעטשַאב ךָאד רע טרעװ טקעריד:טינ זַא ,ןעניימ ןעמ ןעק ןגעװטסעדנוֿפ
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 ןטינ ,ןעמ טהנעט ,ןטיײהרָאװ עקיזָאד יד ,עימעכ ןוֿפ ןטיײהרָאװ יד ךרוד
 ,ךעלעכלייט עניילק ןוֿפ טײטשַאב ףָאטש זַא ,גנוניימ יד ןטלַאה וצ זדנוא
 סָאד .ןסָאמ עשיֿפיצעּפס ךיא ןכב ןוא ,ןגָאװ עשיֿפיצעּפס ןבָאה עכלעוו
 ןַײז וצ סיוא טזַײװ ?סעיצרָאּפָארּפ עטמיטשַאב, ןוֿפ ץעזועג עניײמעגלַא
 ןוא ;ןעמָאטַא עכעלדנע ןריטסיסקע סע בוא לַאֿפ ןיא רעסיוא ,ךעלגעממוא
 ענעדײשרַאֿפ יד ןוֿפ ןגָאװ .סגנודניברַאֿפ יד ןָא ןפוװ רעקימעכ יד םגה
 ןדַײמוצסיוא  ידּכ ,,(ןעגנוכללגסיוא) "ןטנעלַאװיװקע ,/ ןעמָאנ ןטימ ןטנעמעלע
 יד ןגעװ ןעקנעד טינ שרעדנַא ךָאד רימ ןענעק ,הרעשה טרעכיז:טינ ַא
 ,רעשמ טינ ךיז ןענַײז רימ ביוא ,ןגָאװ עטמיטשַאב ענױזַא ןוֿפ ןעגנודגיברַאֿפ
 עטמיטשַאב ןוֿפ ןלָאצ עטמיטשַאב ץנַאג ןשיװצ רָאֿפ טמוק גנודניברַאֿפ יד זַא
 קילב רעשינָאטוינ רעד זַא ,ןעזסיוא סע ןעק ,ױזַא ךלַאב יװ ןוא ,.ךעלכלייט
 דךימלּת ַא סשטיװָאקסָאב ,קילב סשטיװָאקסָאב רעביא ןורתי ַא םינּפ לֹּכ לע טָאה
 ךיױא טמענ עזעטָאּפיה סנָאטוינ וליֿפֲא זַא ,ןרעֿפטנע םעד ףיוא רעבָא ןעק
 ,ןעמוקסיוא טינ רָאג תמאב ןעק ןעמ רענלעװ ןָא ,עירָאעט סיבר ןַײז ןַײרַא
 עכעלדנע , עקיזָאד יד ןוֿפ ןלייט יד ןעמַאזוצ טלַאה --- ןגערֿפ רע ןעק -- סָאװ}
 ,?טֿפַארק-סגנוטלַאהנעמַאװצ ַא, : ןרעֿפטנע זומ דגנּכש ױַצ רעד ןוא ? *ןעמָאטַא
 ןלייט יד ןעמַאזוצ טלַאה --- ןגערֿפ רעטַײװ רע ןעק -- ךרע ןַא סָאװ ןוא,
 טנעקעג טלָאװ טֿפַארק עקרַאטש גונעג ַא עכלעוו ףיוא ,ךעלציּפ ענױזַא ןוֿפ
 :אוצ ַא -- ןַײז רעדיװ זומ רעֿפטנע רעד 7? ןעמָאטַא עכעלדנע יד ןכערבעצ
 רעטַײװ רע ןעק ,םָאטַא רעכעלדנע ןַא ביוא ןוא; .טֿפַארק:סגנוטלַאהנעמ
 ףיוא ,ןוימד ןיא ןלעטשרָאֿפ ךיז ןגעמ רימ יװ ,ןרעוו ןכַארבעצ טלָאװ ,ןגערֿפ
 רעמ טינ לציּפ רעדעי לָאז םָאטַא םעד יבנל ןַא ,ךעלציּפ עניילק ענױזַא
 ןעמ סָאװ ףָאטש קיטש ַא יבגל טֿפערטַאב אֿפֹוג םָאטַא רעד יװ ,ןֿפערטַאּב
 יד לכליט ןדעי ןבעגעג טלָאמעד טלָאװ סָאװ -- שוחב ןּפַאטנָא ןעק
 רעֿפטנע רעדנַא ןייק 71 םיור ןעמענרַאֿפ ןוא ןטלַאהוצנעמַאזוצ ךיז טייקכעלגעמ
 םעד ןריֿפ ןגעמ רימ .טֿפַארקַײסגנוטלַאהנעמַאזוצ ַא ץוחַא ,ןַײז טינ ץלַא ןעק
 ;םױר רעד ןענַאװזיב -- ןענעק רימ טַײװ יװ קנַאדעג ןיא סעצָארּפ
 .רָאֿפ ךיז ןעק ןעמ רעדייא רעקיגיײװ ןרעוװ טעוו ךעלכלייט יד ןוֿפ םענרַאֿפ
 זַא ,ןַײז וצ הדומ ןוֿפ ןעיירדסיוא ןענעק סינ ךיז ץלַא רימ ןלעװ --- ןלעטש
  םענרַאֿפמױר לציפ עקיזָאד סָאד עכלעוו ךרוד ןטֿפערק ןַארַאֿפ ןענַײז סע
 ,וצּפָא ךיז ּוװ ץענערג ןייק טינ ןענימעג רימ ןוא ,ןטלַאהעגֿפױא טרעוו
 ןעמענרַאֿפ סָאװ ,סרעטנעצטֿפַארק ןוֿפ ףירגַאב םוצ טיג ןעמוק רימ זיב ,ןלעטש
 ,טינ םיור םוש ןייק רָאג

 ףָאטש זיא רוטַאנ רעכעלדנע ןַײז עגונב זַא ,סע טסייה ,ןעעז רימ
 ערעסָאװ ןעיוב ןגעמ רימ ,טַײצ ןוא םיור יװ ךעלֿפַײרגַאבמוא ױזַא ןיטולחל
 יז ןיִהּוו ןטקנוּפ יד ןשרָאֿפוצסױא ןָא רעבָא ןעמ טבייה ,ןענעק רימ תורבס
 ןבַײלקוצסיוא הרירב יד יא ,טבַײלב זדנוא סָאװ ץלַא זַא ,ןעמ טניֿפעג ,ןריֿפ
 ,ןרעדנַא ןַא רעדָא ןיזמוא ןייא ךיז
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 רעטמיטשַאב ַא ןיא טייג רע יװ ןוא טרָא ןוֿפ ךיז טריר רע יװ ,ןעז רָאלק ריא

 קֿפס ַא ןוֿפ טייקכעלגעמ ןייק רָאג ,ךיז טכַאד ,ָאד ןעק הליהּתכל .גנוטכיר

 ַא וצ טײג רע זַא רעדָא ,ןתמא ןַא ףיױא ךיז טגעװַאב רע זַא ,ןַײז טינ

 רימ זַא ,רָאנ טינ ןזַײװַאב וצ טכַײל זיא ןגעװטסעדנוֿפ .טקנוּפ ןסיוועג

 טָא ןיא טכערעגמוא שּפיה ךעלטנייוועג ןענַײז רימ זַא רָאנ ,ןַײז ןענעק

 ,ןגָאז ןלעוו רימ עכלעוו ,ףיש ַא ליּפשַײב םוצ זיא טָא .ןעגנוניימ עדייב יד

 ,רָאטַאװקע םַײב טיועקנַאעג טייטש יז זַא ,ןינע טעד ןכַאמ וצ רָאלק ידֹּכ

 ?ילטרעדָאֿפ ןוֿפ טריצַאּפש ןַאטיּפַאק רעד ןעו .וצ טַײזֿברעמ וצ ּפָאק ןטיט

 ?טלָאמעי ךיז רע טגצװַאב גנוטכיר רעכלעװ ןיא ,ףיש ןוֿפ לייטרעטניה םוצ

 סָאװ ,רעֿפטנע ןַא --- ףיוא ןביוא ןוֿפ רעֿפטנע רעד זיא ,?טַײז:חרזמ ןיא,

 םעד ןבױהעגֿפױא ןעמ טָאה טציא .קיטירק ןָא ןייגכרוד עלַײװרעד רַאֿפ ןעק

 רעקיבלעז רעד טימ ,ןגָאז רימָאל ,טַײז.ֿברעמ ןיא טלגעז ףיש יד ןוא רעקנַא

 טגעװַאב גנוטכיר רעכלעוו ןיא ,טריצַאּפש ןַאטיּפַאק רעד סָאװ ,טייקדניוושעג

 ןוֿפ לייטרעטניה םוצ לײטרעדָאֿפ ןוֿפ טריצַאּפש רע ןעװ ,רעטציא ךיז רע

 ךיג ױזַא םיא טגָארט ףיש יד םערָאװ ,וצ-חרזמ וצ ןגָאז טינ טנעק ריא ? ףיׂש

 וצ ןגָאז טינ טנעק ריא ןוא ,חרזמ וצ טריצַאּפש רע ךיג יװ ,ֿברעמ וצ

 טלגניר סָאװ םיור םוצ תוכַיײש ןיא .םעט ןטרעקרַאֿפ םעד רעביא ,וצ-ֿברעמ

 ףיש קעד ןֿפױא ןשטנעמ יד רַאֿפ םגה ;טרָא ןייא ףיוא רע טייטש םורַא םיא

 םעד טימ רעטציא רימ ןענַײז רעבָא ,ךיז טגעװַאב רע יװ סיוא סע טעז

 רימ ןעװ !טרָא ןייא ףיוא ךעלקריװ רע טייטש ? רעכיז רָאג ןיוש סולשַאב

 ,רימ ןעניֿפעג ,סקַא ריא םורַא גנוגעווַאב סדרע רעד ןובשח ןיא ןַײרַא ןעמענ

 ךרע ןַא ןוֿפ העיסנ ַא רָאג רע טכַאמ ,טרָא ןייא ףיוא ןייטש וצ טָאטשנָא זַא

 ןוֿפ שוחב ןעז סָאד טינ זַא ,טסייה סָאד ;וצ:חרזמ וצ העש א לַײמ 0

 ןַײרַא טמענ סָאװ ,םעד ןוֿפ ריֿפסיױא רעד טינ ןוא ,םיא ףיוא טקוק סָאװ ,םעד

 ןיא .תמאל ֿבורק זיא סע לֿפיװ וליֿפַא ןענַײז ,ףיש ןוֿפ גנוגעװַאב יד ןובשח ןיא

 טָא וליֿפַא ,רעֿפיט לסיב ַא ןַײרַא ךיז טכַארט ןעמ ןעװ ,זיא טדערעג ןתמא

 ןבָאה רימ םערָאװ .רעקיטכיר ליֿפ טינ ךיא סולש רעטרעסעברַאֿפ רעד

 ריא ןיא דרע רעד ןוֿפ גנוגעווַאב יד ןובשח ןיא ןעמענוצנַײרַא ןסעגרַאֿפ

 ןוֿפ ןליאמַײק א טכיירג סָאד יװ יױזַא .ןז רעד םודַא געטש ןקידכעלַײק

 ןטימ ןיא טריסַאּפ סָאד זַא קידנעמעננָא ,סוא טמוק ,העש ַא לַײמ 0

 ,הרזמ וצ העש ַא לַײמ טנזיוט ןוֿפ ךרע ןַא טינ ךיז טגעװַאב רע זַא ,גָאט

 וליֿפַא ,ןיינ !וצ טַײז:ֿברעמ וצ רָאג העש ַא לייײמ 0 ןוֿפ ךרע ןַא רָאנ

 ןתמא ןוא ךרע ןקיטכיר םעד ןענוֿפעגסױא טינ ךיוא ךָאנ רימ ןבָאה רעטציא

 ןדנור ריא ןיא גנַאגסױרָאֿפ סדרע רעד טימ ,גנוגעװַאב ןַײז ןוֿפ טורשרַאמ

 רעד ןיא םעטסיס:ןענוז רעצנַאג רעד ןוֿפ גנַאג םעד ןדניביַאֿפ רימ ןזומ געטש

 ןוא ;סעלוקרעה (גנולעטשֿפיונוצ - ןרעטש) עיצַאלעטסנַאק רעד ןוֿפ גנוטּכיר

 ,ףרעמ וצ טינ ןוא חרזמ וצ טיִנ רָאג ךיז טגעװַאב רע זַא ,רימ ןעצז טלָאמעי
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 קיטּפילקע רעד ןוֿפ ךַאלֿפ םעד וצ טגיינעג ןיא סָאװ ,עיניל ַא ןיא רָאנ
 רענעלק רעדָא רעסערג זיא טייקדניװשעג ןַײז ןוא ,(ןוז רעד ןוֿפ ןַאב רעד)
 רעירֿפ ןבָאה רימ סָאװ ,טייקדניוושעג יד רעדייא (רָאי ןוֿפ טַײצ רעד טיול)
 ןצנַאג ןיא ןטלָאװ רימ בוא ןַא ,וצרעד ןַײז ףיסומ ךָאנ רימָאל ,ןבעגצגנָא
 ןטּפָאװ ,םעטסיס-ןרעטש רעזדנוא ןוֿפ רדס ןשימַאניד םעד טימ טנַאקַאֿב ןעוועג
 ןַײז ןוֿפ טייקדניװשעג יד ןוא גנוטכיר יד זַא ,ןענוֿפעגסױא אמּתסמ רימ
 חונובשח יד וליֿפַא רעדייא שרעדנַא לסיב שפיה ַא ןעגַײז גנוגעוװַאב רעכעלקריוו
 ,טכַאמעג טשרָאקָא ןבָאה רימ סָאװ

 ערעזדנוא ןענַײז סע קידתועט יװ ,רָאלק גונעג ןצמ טעז ןוֿפרעד
 טרעװ ,ךיז טגעװַאב סע זַא ,סיוא טעז סע סָאװ ,גנוגעװַאב ןוֿפ ןעעדיא
 טייטש סע זַא ,סיוא טעז סע סָאװ ;טרָא ןייא ףיוא טייטש סע זַא ,ןזיװַאב
 רימ סָאװ תעב ;ךיז טגעװַאב סע זַא ,ןזיװַאב טרעוו ,טרָא ןייא ףיוא
 סע זַא ,סיוא ךיז טזָאל ,גנוטכיר ןייא ןיא דניושעג טייג סע זַא ,ןסילשַאב
 ןענרעל רימ ןוא ,גנוטכיר רעטרעקרַאֿפ רעד ןיא רעדניושעג ךס ַא רָאג סײג
 יד טינ רָאג זיא ,קיניזטסּוװַאב ןענַײז רימ סָאװ ןוֿפ ,סָאד זַא ,ןוֿפרעד ּפָא
 ,טייקדגיוושעג ריא ןיא ןה ,ךַאז זיא סע רעסָאװ ַא ןוֿפ גנוגעװַאב עכעלקריוו
 קידנטסעמ גנוגעװַאב ריא רָאנ ןסייו רימ ?ןעד סָאװ ;גנולכיר ריא ןיא ןה
 ,ןעייטש ןיילַא רימ ּוװ ץַאלּפ םעד ןוֿפ רעֿפטנע :טקנוּפ ןטנכײצעגנָא ןַא ןוֿפ
 רימ סָאװ אֿפוג השעמ תעב ,רעבָא ךָאד ,ץַאלּפ רעדנַא ןסיוועג ַא ןוֿפ רעדָא
 עכעלקריװ יד טינ ןענַײז ,ןעעז רימ עכלעוו ,ןעגנוגעװַאב יד זַא ,ןסילשַאב
 עכעלקריװ ןַארַאֿפ ןענַײז סע זַא ,רעשמ אליממ רימ ןענַײז ,ןעגנונעװַאב
 טורשרַאמ םעד עגונב ןעגנוניימ ערעזדנוא קידנרעסעבסיוא ױדספ .ןעננוגעװַאב
 סע זַא ,רעכיז ףיוא ןָא רימ ןעמענ ,רעּפרעק ַא ןוֿפ טייקדניושעג רעד רעד
 -- טייקדגיושעג עכ על קריוו ַא ןוא טורשרַאמ רע כ על קריוו ַא ןַארַאֿפ זיא
 .טסעֿפ עסיוועג םיור ןיא ןַארַאֿפ ןענַײז סע זַא ,רעכיז ףיוא ןָא ןעמעג רימ
 ךיז ןענעק ןעגנוגעװַאב עלַא עכלעוו וצ תוכלש ןיא ,ןטקנּפ עטצעזעג
 וצ ךיז ךעלגעממוא רָאג זיא סע זַא ,ןעגיֿפעג רימ ןוא } עטולָאטבַא רַאֿפ ןענעכער
 רעטולָאסבַא ןוֿפ ךָאד ןעמ ןצק ןגעװטסעדנוֿפ ,קנַאדעג םעד טָא ןוֿפ ןעילרֿפַאב
 ןסיװ ןיש טדער רעװ ,ןכַאמ טינ ךיז גנולעטשרַאֿפ ןייק וליֿפַא גנוגעװַאב
 ,ןעגנוצעגערגַאב-םיור עגעי ןוֿפ טרַאּפַא רַאֿפ טמוק יז יװ ,ךיז רַאֿפ גנוגעוװַאב
 ,רַאבקנעדמוא יומגל ןיא ,טַײהניײװעג יפילָע ריא טימ ןטֿפעהַאּב רימ סָאװ
 םיור ןטצענערגַאב-טינ ןיא ;ץַאלּפ ןוֿפ גנורעדנע טגיימ גנוגעװַאב םערָאװ
 זיא אֿפוג ץַאלּפ לַײװ ,ןעלֿפַײרגַאב טי ץַאלּפ ןוֿפ גנורעדנע יא רעבָא
 טָאװ ,תוכלש רעד ךרוד ןֿפַײרגַאב רָאנ ןעמ ןעק ץאלּפ ,ךעלֿפײרגַאב טינ טלָאמעי
 ןייא ןליײטוצּפָא םינמיס רַאֿפ ןעניד ןלָאז סָאװ) םיור ןיא ןֿפ רָאװעגרעדנַאנוֿפ ןכַאז ןייק ָאטינ רעבָא ןענַײז סע ןעװ ;רעצעלּפ ערעדנַא וצ סטָאה ץַאלּפ ןייא
 תוכש ןַײז ךרוד רָאנ ןֿפַײרגַאב ץַאלּפ ַא ןעמ ןעק ,ןרעדנַא טעד ןוֿפ ץַאלּפ
 ןטצענערגַאבמוא ןיא זַא ,ןעגנורדעג ןֿפרעד זיא .םיור ןוֿפ ןצעגערג יד וצ
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 טַײװ ךַײלג ןַײז ןוומ רעצעלּפ עלַא לַײװ ,ךעלֿפַײרגַאב טינ ץַאלּפ זיא םיור

 רעד ןיא זַא ,סיוא ןכב טמוק סע  טינ ןריטסיסקע סע עכלעוו ןצענערג ןיֿפ

 ןַארַאֿפ זיא סע זַא ,ןעקנעד וצ ןעגנּוװצעג ןענַײז רימ סָאװ טַײצ רעקיבלעז

 רָאג ןיא גנוגעװַאב עטולָאסבַא זַא ,רימ ןעניֿפעג ,גנוגעװַאב עטולָאסבַא ןַא

 | .רַאבֿפַײרגַאבמוא

 ןטכַארטַאב ןעמענ רימ תעב ,ףיוא זדנוא ךיז טלעטש אישק-ץָאלק ַא ךָאנ

 ערעזדנוא טדנעלברַאֿפ טייהנייוװעג יד ,גנוגעװַאב ןריֿפרע ּבייַא סָאד
 קידנעַײז ,גנונַײשרע רעקיזָאד רעד ןוֿפ טייקכעלרעדנּוװ רעד וצ ענונב ןגיוא

 רַאֿפ טינ רָאג סע רימ ןטלַאה ,ןָא זַײװדניק ןוֿפ טקַאֿפ םעד טימ טנַאקַאב

 גנוגעװַאב ןֿפַאש וצ חוּכב טָאה ךַאז עקידנגעװַאב ךיז ַא סָאװ ,קידריוװקרעמ

 .ךעלגעממוא זיא השעמ יד ןייטש רַאֿפ רעבָא .ךַאז רעקידנעייטש ליטש ַא ןיא

 ,סיוטש ַא ןגָארקעג טָאה רע יװ םעד ךָאנ ,רעּפרעק ַא זיא טרּפ ןכלעוו ןיא

 םיא זיא סנױזַא סָאװ ?סיוטש םעד רַאֿפ רעירֿפ ןעװעג זיא רע יװ שרעדנַא

 ,שוחב ןעז סע ןעק ןעמ לֿפיװ ףיוא ,טינ טרעדנע סָאװ ,ןרָאװעג ןבעגעגוצ ָאד

 .כרוד טייקיעֿפ יד םיא סע טיג ךָאד ןוא ,ןטֿפַאשנגיײא ענַײז ןוֿפ ענייא ןייק

 ןוא ךַאז עקיבלעז יד טמענ טָא ןוא ,קִיור ךַאז ַא ךיז טגיל טָא ? םיור ןייגוצ

 ןטַײב וצ טינ גנוגיינ ןייק יז טָאה דנַאטשוצ ןטשרע םעד ןיא ,ךיז טגעוװַאב

 ןענגנּוווצ עג רָאג ןיוש יז זיא דנַאטשוצ רעדנַא םעד ןיא ;ץַאלּפ ריא

 טעװ סָאװ ,סניזַא סע זיא סָאװ .עיציזָאּפ עַײנ ַא ןעמענרַאֿפ וצ עגר עדעצי

 יו ןוא ןעמענסיוא טינ ךיז לָאמנייק ןוא גנוקריוו יד טָא ןעגנערבסיויַא קיבייא

 .רעביא זיא ,ריא טגָאז ,גנוגעװַאב יד ?ךַאז רעד ןיא טֿפַארק יד ךיז טלַאה ױזַא

 רעד ?ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא סָאװ ?ױזַא יװ רעבָא --- ןרָאװעג ןבעגעג

 םעד ךַאז ןייק ןבעגעגרעביא טינ טָאה ,ןָאטעג סיוטש ַא טָאה סָאװ ,רעּפרעק

 ךייש טינ ױזַא טקנוּפ ןיא סע ןוא ;ןָאטעג סיוטש ַא טָאה רע ןכלעװ רעּפרעק

 סָאװ זיא ,טֿפַאשנגייא ןַא סעּפע ןבעגעגרעביא םיא טָאה רע זַא ,ןגָאז וצ

 ;ןבעגעגרעביא םיא רע טָאה טרָאֿפ

 גנודניברַאֿפ רעד חוּכמ רעטנָאלּפ ןטלַא םעד לָאמ ַא ךָאנ ָאד ןבָאה רימ

 ,ןכַאז ןוֿפ גנוגעװַאב יד יװ ,ךעלגעט-גָאט ןעעז רימ .ור ןוא גנוגעװַאב ןשיוצ
 טרעװ ,יוװ שרעדנַא רעדָא טנַאה רעד טימ ןָאטעג סיוטש ַא טָאה ןעמ עכלעוו

 };ןצנַאג ןיא רָאג ףיױא טרעה יז זיב ,רעכַאװש ןוא רעכַאװש זַײװכעלסיב
 ,גנוגעװַאב וצ ור ןוֿפ גנורעדנע יד טרעקרַאֿפ רימ ןעעז טֿפָא ױזַא טקנוּפ ןוא

 ןלעטשרָאֿפ ךיז רעבָא קיטכיר .טֿפַארק ןוֿפ גנודנעװנָא רעד ךרוד טמוק סָאװ

 ןיא ,ךעלגעממוא זיא סע זַא רימ ןעניֿפעג ,קנַאדעג ןיא גנעגרעביא יד טָא

 ץעזעג םנוֿפ גנוטערטרעביא ןַא זַײװרעקיטײנ ךיז טכַאד טקעטש השעמ רעד

 טינ םיא ןוֿפ גנוטערטרעביא םוש ןייק זיא ךָאד ןוא ;טיײקכעלרעהֿפיױאטינ ןוֿפ

 יענּפָא טיג ןעק ,טעּפמיא ןסיוװעג ַא טימ טייג סָאװ רעּפרעק א ,ךעלפַײרגַאב

 רע ּוװַא ,טעּפמיא:סיוא ןופ ,ור ןוֿפ דנַאטשוצ ַא ןיא ןבַײלב ןוא ןרעו טלעטש

 ןטשרע ןֿפױא ,טייקדניוװשעג ןוֿפ תוגרלמ עקידנשיווצ עלַא ךרוד טינ טכַאמ
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 סָאד יװ ןלעטשוצרָאֿפ ךיז רעטכַײל ןַײז טינ ךַאז ןייק ,ךיז טכַאד ,ןעק קוק
 רַאבקרעמַאבמוא טרעװ גנוגעװַאב ןַײז יװ ןעקנעד וצ ךעלגעמ ץנַאג זיא סע
 ןלעוו ליֿפ ןוא ;ןיילק ךעלדנעמוא טרעװ סע זיב ,רעקינייו ןוא רעקינייװ קר
 ןוֿפ קנַאדעג ןיא ןײגוצרעבירַא ךעלגעמ ױזַא טקנוּפ זיא סע זַא ,ןעקנעד
 רעבָא .טינ גנוגעװַאב ןייק רָאג זיב גנוגעװַאב רעניילק ךעלדנעמוא רעד סָא
 טייקדגיוושעג עקידנרעוו רעקינייװ קר יד קנַאדעג ןיא ךָאנ םייג ,תועט ַא זיא סָאד
 זיא סע לֿפיוו ןבַײלב ץלַא טעװ סע ןוא ,טליו ריא יװ גנַאל ױזַא
 ,קיבייא זיב גנוגעװַאב דַארג םעד רעדיוו ןוא רעבָא טריבלַאה .טייקדניוושעג
 גנוגעװַאב רעטסנעלק רעד ןשיװצ ןוא ;ץלַא רעבָא טבַײלב גנוגעװַאב סעּפע
 ,ןזַײרּפשרעבירַא טינ ןעק ןעמ ןכלעוו ,דנורגּפָא ןַא טגיל גנוגעװַאב ןייק רָאג ןוא
 ךעלדנעמוא זיא ,ןַײז טינ לָאז רע ןילק יװ ,'סעּפע; ןַא יװ ידַא
 ךעלֿפײרגַאב יד וליֿפַא יא ױוַא ,'טשיגרָאג, ַא טימ ךַײלגרַאפ ןיא סיורג
 יד -- .ֹור טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא סירג ךעלדנעמוא גנוגעװַאב עטסנעלק
 ה"ד ,לַאֿפ ןטרעקרַאֿפ ןיא ךיז טניֿפעג ןעמ עכלעוו ןיא ,רעדיוװ ,ןטַײהנגעלרַאֿפ
 .ןענעכערוצסיוא קיטיינ טינ רָאג זיא ,גנוגעװַאב וצ ור ןוֿפ גנַאגרעביא םַײב
 ןעגנוװצעג ןענַײז רימ םגה זַא ,זדנוא ץזַײװַאב ,ענעי יװ יזַא ,יד
 ןעמ ןעק ,רָאֿפ שממ לעופב ןעמוק ןעגנורעדנע ענױזַא זַא ,עקנעד וצ
 ןַײז סֿפוּת טינ ,רָאֿפ ןעגנורעדנע יד יױזַא יװ ,אֿפוג השעמ יד רעבָא
 ,לכש ןטימ

 .עװַאב ןוֿפ טֿפַאשטנעק עכעלקריוו ןייק ןעק ןעמ זַא ,ןוֿפרעד ןעעז רימ
 ייס ,םיור טימ גנודניברַאֿפ ןיא יז טכַארטַאב ןעמ ןעו ַײס ,ןבָאה שינ גנוג
 גנודניברַאֿפ ןיא יז טכַארטאב ןעמ ןעוװ רעדָא ,עירעטַאמ טימ גנודניברַאֿפ ןיא
 וצ רָאנ ןריֿפ רוטַאנ םצע ריא ןײטשרַאֿפ וצ ןעגנוגנערטשנָא עלַא .ור טימ
 ,ןעקנעד ןוֿפ ןטייקכעלגעממוא עקיטַײזגגעק

 סָאװ טֿפַארק יד זַא ,רימ ןטלַאה ,לוטש ַא ףיוא ןבייה רימ תעב 8 5
 טרעװ עכלעוו ,טֿפַארקנגעק רעד וצ ךַײלג ןיא ,ןרָאװעג ןָאטרַאֿפ ףיורעד זיא
 עדייב יד זַא ,ןעקנעד טינ ןענעק רימ ןוא ;לוטש ןוֿפ גָאװ יד ןֿפורעגנָא
 ,טרָאס ןייא ןוֿפ עדייב ןענַײז ייז זַא ,ןעקנעד רימ ןדַײס ,עכַײלג ןענַײז ןטֿפערק
 רעד ןוֿפ ןענַײז סָאװ ,ןכַאז ןשיווצ ןֿפַײרגַאב רָאנ ךיז טזָאל טײהכַײלג םערָאװ
 ןוא גנוקריוא זַא ,(ללּכ ןטסעֿפ) עמָאיסקַא יד ןעק ןעמ ,רוטַאנ רעקיבלעז
 ןעמ סָאװ ,?גנוטכיר ןיא טצעזעגננעק ןוא טֿפַארק ןיא ךַײלג ןענַײז גנוקריוונגעק
 גנוגנערטשנָא :לקסומ ןוֿפ ליפשַײב םעד טָא טימ עקַאט ךעלטנייוועג טזַײװַאב
 טרעקרַאֿפ ,ךָאד ,לכש ןטימ ןֿפַײרגַאב טינ ןֿפוא רעדנַא ןייק ףיוא ,גָאװ דגכ
 לָאז ,לוטש ןיא ךיז טניֿפעג יז יװ ,טֿפַארק יד זַא ,ךעלגעממוא סע זיא ,קידנדער
 סע .קנַאדעג רעזדנוא רַאֿפ טייטש סָאװ ,טֿפַארק רעד וצ ךעלנע ןַײז ךעלקריוו
 סױרַא זדנוא ןיא טֿפור לוטש ןוֿפ גָאװ יד זַא ,ןזַײװּוצנָא קיטיײנ םיוק זיא
 ןייא טימ יצ ,םיא ןטלַאה רימ יװ םָעד ךָאנ טיול ןעגנודניֿפמע ענעדיײשרָאֿפ

 עי
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 וצ קירעביא זיא סע ;סוֿפ ןטימ רעדָא ,טנַאה רעצנַאג רעד טימ יצ ,רעגניֿפ
 ןַײז טינ ןעק לוטש ןוֿפ טֿפַארק יד דלַאב יװ זַא ,ךמס םעד ףיוא ןריטנעמוגרַא
 וצ דנורג ןייק ָאטינ זיא ,ןעגנודניֿפמע עלַא יד טָא ןוֿפ טֿפַארק רעד וצ ךַײלג
 :ַאב וצ גונעג רָאנ זיא סע  ,ייז ןוֿפ רענייא וצ וליֿפַא ךַײלג זיא יז זַא ,ןביילג
 קורדנַײא ןַא זיא ,טנַאקַאב זדנוא זיא יז יװ ,טֿפַארק יד דלַאב יװ זַא ,ןקרעמ
 לָאז טֿפַארק עקיזָאד יד ױזַא יװ ,ןֿפַײרגַאב טינ רימ ןענעק ,ןײזטסּוװַאב ןוֿפ
 טיג םיא ןוא ,לוטש םעד ןיא ןריטסיסקע ןענעק םרָאֿפ רעקיבלעז רעד ןיא

 טֿפַארק ןגעװ ןעקנעד זַא ,סױא טמוק סע  .ייזטסּוװַאב טימ ןַײז הֹּכומ
 סָאװ גנודניֿפמע רעד וצ ךעלנע םצע ריא ןיא זיא עכלעװ ,ךַאז ַא סלַא
 ןוֿפ ןעקנעד ױזַא ןעמ זומ ךָאד ןוא ;ןיזמוא ןַא ןיא ,ריא ןוֿפ ןבָאה רימ
 ,ןײזטסּוװַאב ןיא גנולעטשרָאֿפ ַא טּפיוהרעביא ריא ןוֿפ ןבָאה רימ ביוא ,ריא

 ןשיװצ גנודניברַאֿפ יד ןײטשרַאֿפ לָאמ ַא רעדיװ רימ ןענעק יװ טנַײה
 :ײשרע-טֿפַארק ענַײז ןרוד רָאנ טנַאקָאב ודנוא ויא ףָאטש !ףָאטש ןוא טֿפַארק
 :דנַאטשרעדיװ ןוֿפ חוּכ ןַײז זיא ףָאטש ןוֿפ עבָארּפ עטצעל רעזדנוא ;ןעגנונ
 ַא ץוחַא טשינרָאג טבַײלב סע ןוא טײקיטֿפַאהדנַאטשרעדיװ ןַײז קעװַא טמענ
 .דנַאטשרעדיװ ויא ,טַײז רעדנַא רעד ןוֿפ ,ךַאד ןוא ,םיור ןוֿפ םעגרַאֿפ ןקירייל
 :םיור ַא טָאה סָאװ ,סעּפע ןוֿפ ה"ד ,ףָאטש ןוֿפ טרעדנוזעגּפָא ,ןיילַא טײקיטֿפַאה
 רימ יװ ,ךעלגעממוא סע זיא רָאנ טינ .רַאבקנעד טינ ױזַא טקנוּפ ,םענרַאֿפ
 .טֿפַארק ןלעטשוצרָאֿפ ךיז ,רעירֿפ ךעלטעלב עכעלטע טימ ןזיװעגֿפױא ןבָאה
 ןעגנורדעג ךיוא זיא סע רָאנ ;םענרַאֿפםיױר ןייק טינ ןבָאה סָאװ סרעטנעצ
 ןלעטשרָאֿפ טינ ךיז ןענעק רימ זַא ,סולש רעכעלדַײמרַאֿפמוא ןַא סלַא ,םעד ןוֿפ
 ןייק טינ ןבָאה יז ַײס ,םענרַאֿפ:םיױר ַא ןבָאה יז ַײס ,סרעטנעצטֿפַארק ןייק
 ןוֿפ סרעטנעצ עכלעזַא ערעדנַא ּפָא ןסיוטש ןוא ּוצ ןעיצ עכלעוו ,םענרַאֿפ:םיױר
 ןזומ רימ .ףָאטש טרָאס זיא סע ןכלעוו ַא ןוֿפ גנולטימרַאֿפ רעד ןָא ,ןטַײװ רעד
 ,ןוט טנעקעג טינ ,ףָאטש ןגעוו קידגדער ,רעירֿפ ןבָאה רימ סָאװ ,ןקרעמַאב ָאד
 יא סנָאטוינ יא זַא ,סױרַאֿפ ןיא ןּפַאכרַאֿפ ןסייהעג סע טלָאװ טלָאמעד לַײװ
 זַא ,רעשמ ןענַײז יז סָאװ ,רעלעֿפ םעד ןוֿפ ןדַײל סעזעטָאּפיה סעשטיווָאקסָאב
 -- םיור ןקידייל טולָאסבַא ןַא ןיא רערעדנַא רעד ףיוא ןקריוו ןעק ךַאז ןייא
 רעד ,עקַאט תמא ,קנַאדעג ןיא ןרעװו טלעטשעגרַאֿפ טינ ןעק עכלעוו ,הרעשה ַא
 זַא ,הרעשה עַײנ יד ןַײרַא טגנערב ןעמ סָאװ ,טימרעד טכיורַאֿפ טרעו רעלעֿפ
 רעבָא .סרעטנעצ רעדָא ןעמָאטַא יד ןשיװצ טײקיסילֿפ ןימ ַאזַא טריטסיסקע סע
 ,טּפטשעגּפָא לסיב ַא רָאנ ןיא סע :טזיילעג טיג טימרעד זיא םעלבָארּפ יד
 יד ןַײז שרודו-רקוח ןָא טבייה ןעמ ןעו ,רעדיװ ךַײלג ךיז טזַײװַאב סע ןוא
 סע ךעלגעממוא רעייז יװ ,אֿפוג טײקיסילֿפ רעקיזָאד רעד ןוֿפ גנולעטשֿפױנוצ
 טֿפור םיור ןיא טֿפַארק ןוֿפ גנוגָארטרעביא יד סָאװ ,אישק יד ןעמוקוצַײב זיא
 יד ,ןטֿפערק עשימָאנָארטסַא יד ַײב םוטעמוא יװ רעסעב ןעז ןעמ ןעק ,סױרַא
 ;ניֿפמע יד סױרַא זדנוא ןיא טֿפור סָאװ ,ןֿפוא ַאזַא ףיוא זדנוא ףיוא טקריװ ןיז
 ,הביס רעד ןשיװצ זַא ,ןענוֿפעגסױא ןבָאה רימ ןוא ;ץיה ןוא טכיל ןוֿפ גנוד
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 ףיוא ָאד ןרַאֿפרע רימ סָאװ ,גנוקריוו רעד ןוא ,ןוז רעד ןיא טריטסיסקע סָאװ
 ַא ןוֿפ יא ,טֿפַארק ַא ןוֿפ יא ןֿפירגַאב יד זדנוא ןיא ןֿפַאשעג ךעלדַײמרַאֿפמוא ןרעװ סע ןענַאװנוֿפ :טַײצ טונימ טכַא ןוֿפ ךשמ ַא קעװַא טייג ,דרע רעד
 ןוֿפ ארֿבס יד ןָא ןעמענ רימ סָאװ רַאֿפ ,ץורית רעד ,טסייה סָאד ,גנוגעװַאב
 טינ ןעק ןעמ סָאװ ,טקַאֿפ רעד רָאנ טינ זיא ,רעטע ןקידנעלַארטש:טכיל ַא
 95 ןוֿפ ךלהמ ַא ךרוד ןרעװ טביאעגסיוא ןענעק לָאז טֿפַארק זַא ,ןֿפַײרגַאב
 טינ ןעק ןעמ סָאװ ,רַאֿפרעד ךיוא רֶאֹנ ,טייקרעל רעטולָאסבַא ןוֿפ לַײמ ןָאילימ
 .ַאב ךיז לָאז סָאװ ךַאז ןייק ָאטינ זיא סע ןעװ ,גנוגעװַאב ןַײק ןֿפײרגַאב
 יו ןבירשַאב טָאה ןָאטוינ .עיצַאטיװַארג עגונב ךיוא זיא ענעגייא סָאד .ןגעוו
 רעּפרעק ןייא ןוֿפ גנו;צוצ יד זַא ,ןעקגעד וצ תלוכיב ןעוועג טינ זיא ןיילַא רע
 ןשיוװצ רעלטימרַאֿפ ןייק ָאטינ זיא סע ּוװ ,ןעמוקרָאֿפ ןענעק לָאז ןרעדנַא ןַא וצ
 ןליֿפַא תעב ,רימ ןעייטש רעטַײװ לֿפיװ ףיוא ,ןגערֿפ רעטציא רעבָא רימָאל ,ייז
 רעד טָא ;?ייז ןשיװצ רעלטימרַאֿפ ַא ןוֿפ ארֿבס יד ןָא ָאי ןיוש ןעמענ רימ
 רענעמונעגנָא רעד טול ,ןכַאמ ןעגנוגעװַאב-רעהַא?ןוא-ןיהַא סעמעוו ,רעטע
 סָאװ ,ןעמָאטַא ןוֿפ טלעטשעגֿפױגוצ זיא סָאװ ךַאז ַא סלַא ,עקַאט םיא ןטכַארט .ַאב רעקיזיֿפ יד יװ ױזַא ,ןטכַארטַאב םיא ןזומ רימ ?טיובעג זיא רע ױזַא יו --- עיצַאטיװַארג ןוֿפ לטימסֿפליה רעד ןיא רעכלעוו ןוא ,טכיל ןוא ץיה ,עזעטָאּפיה
 ןשיוצ טײקטַײװ ןוֿפ ךרע רעד זַא ,ןסילש ןוֿפרעד רימ ןזומ ,גָאװ ןייק טינ טָאה רעטע רעד זַא ,קידנעקנעדעג ןוא  .ייז ןענַײז ןעמָאטַא ךָאד רעבָא ,ףָאטש ןכעלטנייוועג ןוֿפ ןעמָאטַא יד טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא ןיילק ןעלדנעמוא ןַײז ךיז ןגעמ ייז -- ערעדנַא יד ענייא ּפָא ןסיוטש ןוא וצ ןעיצ
 רעדייא ,רעסערג רועיש ַא ןָא ןיא ןעמיורנשיוצ ערעײז ןוא ןעמָאטַא יד
 טינ טלָאװ ,טינ זַא םערָאװ ןגָאװ טָאה סָאװ ףָאטש רעדנַא ןַא ןיא
 טסייה .טייקטכידעג רעייז ןוֿפ ךרע םעד ןיא קוליח רעסיורג ַאזַא ןעוועג
 םוש ַא ןָא דרע רעד ףיוא ןוז רעד ןוֿפ גנוקריוו רעטקעריד ַא טָאטשנָא זַא ,סע
 ךיז טיג סָאװ ןוז רעד ןוֿפ גנוקריוו יד ןֿפײרגַאב וצ טציא רימ ןבָאה ,ךַאזנשיװצ
 ןיילק ױזַא ךעלנַײשרָאװ ןענַײז סעלוקעלָאמ סעמעוו ,גנולטימרַאֿפ ַא ךרוד רעביא
 ןוא ןוז יד יו ,ייז ןשיװצ ךיז טניֿפעג סָאװ םיור ןטימ ךַײלגרַאֿפ ןיא
 ערעדנַא ןיא .םיורנשיווצ רעייז טימ ףַײלגרַאֿפ ןיא ןיילק ןענַײז דרע יד
 עניילק ךעלדנעמוא יד טָא יװ ,ןֿפַײרגַאב וצ ֿביױחמ ןענַײז רימ :רעטרעוו
 .גשיװצ ערעל סולָאסבַא ןיא ערעדנַא יד ףיוא ענייא ןקריוו סעלוקעלָאמ
 רעד טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא סיורג רעלהעגמוא ןענַײז עכלעו ,ןעמיור
 ףירגַאב רעד טָא ןיא ױזַא יװ טנַײה ןיילַא סעלוקעלָאמ יד ןוֿפ סיירג
 ןיא ןלעטשרָאֿפ ךיז ץלַא ךָאד ןוומ רימ ?ןרעדנַא םעד רַאֿפ רעטכַײל
 ףו ןוא ,ָאטינ זיא רע ּוװ טרָאד טקריװ סָאװ ,רעּפרעק ַא קנַאדעג
 --- גנוקריוו ןַײז ןריֿפרעבירַא ןענעק לָאז סָאװ ,ָאטינ ךַאז רעדנַא ןייק זיא סע
 | יי ;בַאטשסָאמ םעניילק ַא רֶעדָא ןסיורג ַא ףיוא רָאֿפ טמוק השעמ ָאזַא יצ ,סױא סע טכַאמ סָאװ זיא
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 סָאװ ,השעמ א זיא טֿפַארק ןוֿפ גנוביאסיוא יד זַא ,ןוֿפרעד ןעעז רימ
 שרעדנַא ןלעטשרָאֿפ טינ ךיז סָאד ןענעק רימ  .רָאלק טינ םורַא ןוא סורַא זיא
 ןעוו ןוא ;םיור ַא טמעניַאֿפ סָאװ ךַאז ַא סעּפע ןוֿפ גנולטימרַאֿפ יּפ:לע יו

 זַא ,סיוא רימ ןעניֿפעג ,"סעּפל; םעד טָא ןעוועג רעשמ ןיוש ךיז ןבָאה רימ

 .רעטעּפש ףיוא טגיײלענּפָא רָאנ ,ןרָאװעג טקיטַײזַאב טינ זיא טייקירעווש יד

 ;טינ ַײס ,רעקיגָאװ ײס --- ףָאטש זַא ,ןסילשַאב וצ ןעגנּוװצעג ןענַײז רימ
 ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא ַײס ,םרָאֿפ רעטלעטשעגֿפױנוצ ַא ןיא ַײס ,רעקיגָאװ
 ןרעל טולָאסּבַא ןַא ךרוד ףָאטש ףיוא טקריװ --- ןלייטלצנייא עשיטעטָאּפיה
 .רַאבקנעדמוא וויטיזָאּפ סולשַאב ַאזַא זיא ךָאד ןוא ,םיור

 רוטַאנ ריא טױל סָאװ -- ןֿפַײרנַאב וצ רעװש זיא סָאװ ,ךַאז ַא ךָאנ
 רעװש ױזַא טקנוּפ רעּבָא ,רעקידרעירֿפ רעד ןוֿפ ךּפיה רעד יז זיא ךָאנ
 ךעלגעממוא זיא דצ ןייא ןוֿפ בוא ,ןגיילוצ ךָאנ ָאד ןעמ זומ --- ןעמוקוצַײב

 ןסירג ַא רעייז ךרוד ףָאטש ףיוא טקריװ ףָאטש ױזַא יװ ,לכש ןטימ ןעז וצ

 .רַאֿפמוא דצ רעדנַא םעד ןוֿפ ןיא ,,רעל טולָאסבַא ןיא סָאװ םיורנשיווצ

 ןרעדנַא ןַא וצ ףָאטש לקערב ןייא ןוֿפ גנויצוצ יד ױזַא יװ ,ךעלדנעטש
 םור רעד ַײס ;עקיבלעז יד ןיטולחל ןַײז ןענעק לָאז ערעדנַא עלַא וצ ןוא

 לשמל ךיא םענ טָא .טינ ַײס ,ףָאטש טימ טליֿפעגנָא זיא ייז ןשיוצ סָאװ

 לָאז .טנַאה ןיא סע טלַאה ןוא גָאװ טנוֿפ א דרע רעד ןופ ףיוא בייה ןוא

 םעד ןוא דרע רעד ןשיװצ ךיז טניֿפעג סָאװ םיור ןרעל םעד ןיא ,טציא ןעמ

 רָאנ ןעק סָאװ טרָאס זיא סע ןכלעוװ ןוֿפ ףָאטש עסַאמ ַא ןגײלנָא ,גָאװ טניֿפ

 קיסילֿפ ,טלַאק רעדָא סייה -- טליוו ריא דנַאטשוצ ַא רַאֿפ סָאװ ןיא ןוא ןבעג

 -- רעװש רעדָא טכַײל ,רעטצניֿפ רעדָא קיטכיזכרוד ,טכידעג רעדָא

 םוש  ןייק גָאװ טנוֿפ םעד ןוֿפ עיצַאטיװַארג רעד ףיוא סע טעװ

 לייטלצנייא רעדעי יװ טוג יױזַא ,דרע עצנַאג יד ,ןכַאמ טינ קורדנַײא

 טקריװ ,דרע יד ףיונוצ ןלעטש סָאװ ךעלכלייט לָאצ רעכעלדנעמוא רעד ןוֿפ

 סעּפע טגיל סע ןעװ ַײס ,ןֿפוא ןקיבלעז ןֿפױא ןיטולחל גָאװ טנוֿפ םעד ףיוא

 רעד ןוֿפ לַײמ טנזיוט טכַא ךרוד .ןשיוװצ טינ רָאג טגיל סע ןעו ?יס ,ןשיװוצ

 עדיב יד ַײב ךיז טניֿפעג סָאװ ,לוקעלָאמ עדעי טקריװ טייקיד סדרע

 ךיא סָאװ גָאװ רעד ןוֿפ לוקעלָאמ רעדעי ףיוא ,(טלעוו ןקע) ןדָאּפיטנַא

 ייז ןשיװצ םיוה רעד יצ ,קוליח םוש א ןָא ירמגל ,טנַאה ןיא טלַאה

 טָאה רע ןעװ ,ףָאטש לייט רעדעי זַא ,טסייה סע ,קידייל יצ ,לוֿפ זיא

 ןעניֿפעג סָאװ ,ןלייט יד רע טלדנַאהַאב ,ןלייט עטַײװ טימ ןוט ֹוצ

 רעד ןיא ;טריטסיסקע טינ רָאג םיא רַאֿפ ןטלָאװ ייז יװ ,ןשיװצ ךיז
 ,ךעלטקניּפ רעייז אקווד ייז טימ ךייז רע טנכער רעבָא טַײצ רעיקבלעז

 ןֿפא םעד ףױא ןזומ רימ .טקעריד ןוט וצ יײז טימ טָאה רע ןעװ
 ףיא ךַאז עדעי רעכלעוו רַאֿפ ,טֿפַארק ַא יו עיצַאטיװַארג יד ןטכַארטַאב

 ךיז וצ תוכַײשב לקנוט םוקלוֿפ טַײצ רענעגייא רעד ןיא זויא טלעװו רעד

 ,ןכַאז ערעדנַא עלַא וצ תופיישב קיטכניזכרוד םוקלוֿפ ןוא ןײלַא
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 ןֿפ עעדיא ַא ךיז ןכַאמ וצ ךעלנע;מוא סע יװ יֹװַא ,סע טסייז
 ןֿפוא םעד ןֿפַײרגַאב וצ ךעלגעממוא זיא ױזַא טקנוּפ ,"ךיז רַאֿפ , טֿפַארק
 ,טביאעגסיוא טרעוו יז ןכלעוו ףיוא

 רעד וצ רעכעלרעסיוא רעד ןוֿפ ןוט רעק ַא ךיז טציא רימָאל ,19 8
 ףיוא הנוממ ןענַײז סָאװ תוחוּכ יד טינ ןטכַארטַאב ןוא טלעװ רעכעלרעניא
 ןעגנורעדנע עוויטקעיבוס יד רָאנ ,ןעגנורעדנע עוויטקעיבוס ערעזדנוא
 סע רעװש יװ .עירעס ַא ףיונוצ ןלעטש ןעגנורעדנע יד טָא ,אֿפוג
 ערעדנַא יד ןוֿפ גנורעדנע עדעי ןרעדנזוצּפָא רָאלק ןַײז טינ לָאז
 ןיק רָאג ןגעװטסעדנוֿפ סע ןיא ,תודיחיב ןטכַארטַאב ןעמעלַא ייז ןוא
 רָאפ ןעמוק ןַײוטסּוװַאב רעזדנוא ןוֿפ ןדנַאטשוצ יד זַא ,טינ עגַארֿפ
 ,ערעדנַא יד ךָאנ ענייא רדסּכ

 ?ךעלדנע רעדָא ךעלדנעמוא ןדנַאטשוצ:טנַײזטסּוװַאב ןוֿפ טייק יד טָא זיא
 ןטקעריד-טינ א ףיוא ןענַײז רימ לַײװ רָאנ טינ  ןגָאז טינ רימ ןענעק ךעלדנעמוא
 טָאה טייק יד ןעװ ,טַײצ ַא ןעװעג זיא סע זַא ,סולש םוצ ןעמוקעג ןֿפוא
 ןעגַײז ןטייקכעלדגעמוא עלַא לַײװ ,רַאֿפרעד ךיוא רָאנ ,ןבױהעגנָא ךיז
 ךיוא ןענעק רימ ,עירעס עכעלדנעמוא ןַא ךיוא --- םכותבו ,ךעלֿפַײרגַאבמוא
 ןיֿפ םענייק ןגעװ טינ העידי ןייק ןבָאה רימ םערָאװ ,ךעלדנע ןגָאז טינ
 ,ןענעק רימ יװ קירוצ טַײװ יױזַא ןורּכיז ןיא ןכוז ןגעש רימ .,ןדנע עריא
 צרעזדנוא (הז אוה יּכ ןגָאז) ןריציֿפיטנעדניא וצ תלוכיב טינ ץלַא רימ ןבָאה
 ןעקנַאדעג ערעזדנוא ןוֿפ עוויטקעּפסרעּפ יד :ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ ןדנַאטשוצ עטשרע
 ןיק ןעק ןעמ רעכלעװ ןיא ,טייקלקנוט רעצװעטַאמ ַא ןיא טדניװשרַאֿפ
 ןבָאה רימ ,גערב רעדנַא םעד ַײב ךיוא ענעגייא סָאד ,ןייגרעד טינ קלָאט
 ןיא זיא סע ןעו עירעס רעד ןוֿפ לעטשּפָא ןַא חוּכמ העידי עטקעריד ןייק טיג
 לעטשּפָא ןקילַײװטַײצ םעד ןפַאכנָא ךעלקריוו טינ ןענעק רימ ןוא ;טֿפנוקוצ רעד
 דנַאטשוצ רעד םערָאװ .טנעמָאמ ןקיטציא ןיא טרױיסַאּפ טָאװ עירעס רעד ןוֿפ
 ןיא זיא ,ןטצעל רעזדנוא סלַא ןענעקרעד רימ ןכלעװ ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ
 סע ןכלעוו ַא ןטכַארטַאב ןענעק לָאז ןעמ ידּכ .רעטצעל רעזדנוא טינ ןתמא
 ןֿפרעגסױרַא רע זומ ,עירעס רעד ןופ םענייא טלַא קורדנַײא ןקיטסַײג זיא
 םתס טינ ,ןועװ טלעטשעגרָאֿפ ןומ רע ה"ד ,ןורּכיז ןיא ןרעװ
 ,רעד זיא דנַאטשוצ רעטצעל רעתמא רעד .קנַאדעג ןרַאֿפ ןרעװ טלעטשעג
 רעכלעװ ,דנַאטשוצ ַא ןטכַאוטַאב ןוֿפ אֿפוג השעמ תעב טײגרַאֿפ סָאװ
 ןגעו ןעקנעד רימ תעב ,דנַאטשוצ רעד -- רעבירָאֿפ טשרֶָאקָא זיא
 רעד ןַא ,ןעמ טעז יֹװַא טָא .ןטצעל םעד סלַא ןקידועירֿפ םעד
 װ טוג ױזַא ,סיוא ןזדנוא טכַײװ טיק רעד ןוֿפ גערב רעטנעָאנ
 ,גערב רעטַײװ ריא

 טקעריד ןענעק רימ זַא ,ןַײז עקַאט לָאז , :ןגָאז ףיֹורעד רשֿפא ןעק ןעמ
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 לעוּפב ןעק ןעמ לַײװ ,ףוס א טָאה ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא יצ ,ןסיוו טיג

 טָאה רע זַא ןֿפַײרגַא ב רעבָא ,ןצענערג ענַײז ןוֿפ םענייק ןכייוג טינ שממ

 ,תמא טינ זיא סָאד וליֿפא ,ןיינ ,"טוג ץנַאג ןגעװטסעדנוֿפ רימ ןענעק ףוס ַא

 (ןריטּפעצנָאק) ןֿפ ַײרג ַא ב קינייװ יױזַא טקנוּפ עקַאט רימ ןענעק ,סנטשרע

 רעזדנוא ה"ד ,ןענעק רימ ןכלעװ ןַײזטסּוװַאב ןקיצנייא םעד ןומ ןגערב יד

 ףגערב ענַײז (ןריטּפעצרעּפ ןֿפייוגנָא שוחב ןענעק רימ יװ ,םענעגייא

 ,לַאֿפ ןייא ןיא ַײס .סנייא ץלַא יטקַא עדייב יד ָאד ןענַײז ןתמא ןיא םערָאװ

 טלעטשעגרָאֿפ ,טגָאזעג יװ ,ןגערב עקיזָאד יד ןזומ ,ןרעדנַא םעד ןיא ַײס

 ןומ ןרעװ טלעטשעגרָאֿפ ןוא ;קנַאדעג ןרַאֿפ ןרעװ טלעטשעג טינ ,ןרעוו

 :ַאב ןוֿפ עדנע יד ןלעטשרָאֿפ רעבָא .רָאֿפ ןעמוק ייז סָאװ השעמ תעב יוװ ייז

 ןגעוו ןעקנעד ןזומ רימ זַא טניימ ,אֿפוג זדנוא ןיא רָאֿפ טמוק יז יװ ןַײזטסּוװ

 דנַא:שוצ ןטצעל םעד ןוֿפ ןועהֿפיוא סָאד ןטכַארטַאב ןוא ןציז רימ יװ ,ךיז

 ,ןעמעננָא ןטצעל םענעזעװעג םעד ןגעװ ןטכַארט ןוא ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ

 זיא ,קעװַא זיא רע יװ םעד ךָאנ ןַײזטסּוװַאב ָאד ךָאנ זיא סע זַא ,סע טסייה

 רימ ןעוו -- וװיטקעיבָא ךַאז רעד ףיוא ןקוק רימ ןעוו ,סנטייווצ ,ןיזמוא ןָא

 -- ערעדנַא ַײב רָאֿפ טמוק יז יו רעדָא ,טקַארטסבַא ןיא גנוניײשרע יד ןרידוטש

 -- טניימ ןַײזטסּוװַאב .טײהנגעלרַאֿפ רעקיבלעז רעד ןיא ךיוא ךיז רימ ןעניֿפעג

 ענַײז ןשיװצ ןתוכַײש ןוֿפ גנולעטשֿפױא עקידנעטש ןוא גנורעדנע עקידנעטש

 ןעק קוודנַײא רעקיטסַײג ןייק .ןעמרָאֿפ ןוא ןטלַאטשעג עקידנעמוק רדסּכ

 ה"ד ,םענױזַא סלַא טינ םיא ןעק ןעמ ּוװַא ,טנַאקַאב ןַײז טינ טּפיױהרעביא

 עקידרעירֿפ יד וצ ךעלנע טינ זיא סָאװ רעדָא ,ךעלנע זיא סָאװ רענױזַא סלַא

 ערעדנַא טימ גנודניברַאֿפ ןיא םיא ןגעװ טינ טקנעד ןעמ ביוא ,ןקורדנַײא

 ןשיװצ ןטייקכעלנע רעדָא םיקוליח ענייק טינ טכוז ןעמ בוא -- ןקורדנַלא

 זיא רע זַא ,טסייה סע ,םיא ןעק ןעמ זַא ,טינ טסייה --- ערעדנָא ןוא םיא

 רעטצעל ַא ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ דנַאטשוצ ןייק טינ ןצנַאג ןיא רָאג טלָאמצד

 ןעק ,דנַאטשוצ;סנַײזטסּוװַאב רעדנַא רעדעי יװ ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ דנַאטשוצ

 .ןדנַאטשוצ עקידרעירֿפ וצ ןתוכַײש ענַײז ןוֿפ גנוֿפַײרגַאב ַא ךרוד רָאנ ןריטסיסקע

 זיא סָאװ דנַאטשוצ ַא ןֿפַאש זומ ןתוכַײש ענַײז ןוֿפ גנוֿפַײרגַאב ַאזַא טָא רעבָא

 יד ןלעטש רימָאל רעדָא .הריּתס ַא ,סע טסייה ,ןטסטעּפש םעד רַאֿפ רעטעּפש

 יאנּתב רָאנ ןריטסיסקע ןעק ןַײזטסּוװַאב ביוא :םרָאֿפ רעדנַא ןַא ןיא אישק

 יוקעגנָא זיא סע תעב זיא ,רעהֿפױא ןַא ןָא ךיז טרעדנע דנַאטשוצ ןַײז ןעוו

 ךיז סָאה סע סָאװ םעד ךרוד דנַאטשוצ רעטצעל רעטניימעג רעד ןעמ

 ,ןעגנורעדנע יד ףיוא ןיוש ןרעה ,גנורעדנע עקידרעירֿפ יד טקידנעעג

 רעד זַא ,סע טסיײה ;טרעהעגֿפױא טָאה ןַײזטסּוװַאב ,סע טסייה

 ןוֿפ דנַאטשוצ ןייק טינ ןצנַאג ןיא רָאג זיא דנַאטשוצ רעטצעל רעטניימעג

 רעטצעל ןייק ןַײז טינ רָאג טּפיוהרעביא ןעק סע זַא ,סע טסייה } ןיזטסּוװַאּב

 ,טײהגגעלרַאֿפ עקיבלעז יד זיא סע ,רוציקב ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ דנַאטשוצ

 גנוגעװַאב ןוֿפ תוכַײש רעד וצ עגונב ןענוֿפעג ךיז ןבָאה ףימ רעכלעוו ןיא
 קי יי ר יא
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 ןעלקריװ ךעלגעממוא זיא סע זַא ,ןענוֿפעג ןבָאה רימ יװ טקנוּפ ,ור ןוא
 ,גנוגעװַאב ור ןוֿפ ןוא ור טרעװװ גנוגעװַאב ןוֿפ ױזַא יװ ,ןֿפַײרגַאב וצ
 ןֿפַײרגַאב וצ ךעלקריװ ךעלגעממוא זיא סע זַא ,ָאד רימ ,עניֿפעג ךיוא ױזַא
 ןלעטש עכלעװ ,ןעגנורעדנע ענעי ןוֿפ ןָאלכױא םעד ַײס ,בײהנָא םעד ַײס
 ,ןַײזטסּוװַאב ףיונוצ

 ,ןֿפַײרגַאב רעדָא ןביילג טיג ןענעק רימ יװ טקנוּפ זַא ,ןעמ טעז ןוֿפרעד
 ךיוא רימ ןענַײז ױזַא ,ךעלדנעמוא זיא ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ טײקיטֿפַאהרעיױד יד זַא
 ,ךעלדנע תרוּתב ןֿפַײרגַאב רעדָא ןענעק וצ םיא חוּכב טינ

 םעד טָאטשנָא ןעוו ,גלָאֿפרע ןרעסערג ןייק טינ ךיוא ןבָאה רימ .0 5
 : עגַארֿפ יד .םצע ןַײז ןטכַארטַאב ךיז רימ ןעמענ ,ןַײזטסּױװַאב ןוֿפ םענרַאֿפטַײצ
 רעדייא ןרעֿפטנערַאֿפ רעסעב טינ ךיז טזָאל ?טקנעד סָאװ ,סע זיא סָאװ
 ןבָאה רימ רעכלעוו רַאֿפ ןוא ,טלדנַאהַאב טשרָאקָא ןבָאה רימ סָאװ ,עגַארֿפ יד
 .ןעגוֿפעג טינ סרעֿפטנע עכעלֿפַײרגַאבמוא ץוחַא ערעדנַא ןייק

 ןעװעג דימּת זיא ,סע טליֿפ ןיילַא רע יװ ,ץנעטסיסקע סמצנלצנייא ןדעי
 .רָאװ עלַא ןוֿפ רעטסרעכיז רעד רַאֿפ טייהשטנעמ רעצנַאג רעד 3 טנכעררַאֿפ
 זַא חוטב ןיב ךיא יװ ,םעד ןיא חוטב ױזַא ןיב ךיא , :לטרעװ סָאד .ןטייה
 ןוֿפ קורדסיוא רעטסקרַאטש רעד ןדער ןכעלטנייוועג ןיא זיא ,,"ריטסיסקע ךיא
 רעד ןעמעװ רַאֿפ ,ץנעטסיסקע רעכעלנעזרעפ ןוֿפ טקַאֿפ רעד .טייקרעכיז
 רַאֿפ ןרָאװעג טכַאמעג זיא ,תודע טנָאז ןשטנעמ עלַא ןוֿפ ןילזטסּוװַאב-ללֹּכ
 ןעיצ רעבירעד ןעק ןעמ ;סעיֿפָאסָאליֿפ ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ טנעמַאדנוֿפ םעד
 םעד רַאֿפ םיא ןטלַאה ןומה רעד ַײס ,רעקנעד יד ַײס זא ,סולש םעד ןוֿפרעד
 ,ןטקַאֿפ עלַא ןוֿפ ןטסרעכיז

 ,ןבױלג ַא ןתמא ןיא זיא טייקכעלקריוו רענעגייא רעד ןיא ןביולג רעד
 רַאֿפ סָאװ .ןטַײרּפָא טינ עזעטָאּפיה ןייק ךרוד ךיז ןעק ןעמ ןכלעװ ןוֿפ
 סָאװ ,ןקורדנַײא ןוא ןעעדיא יד חוּכמ ןטלַאה רימ ןלָאז רעבָא גנוניימ ַא
 סָאד ףיווצ ןלעטש עכלעוו ןוא ,ערעדנַא יד ךָאנ ענייא רדסּכ ןעמוק
 ןעמ סָאװ ,סעּפע ןוֿפ ןקורדנַײא יד ןענַײז ייז זַא ,ןגָאז רימ ןלָאז ? ןלזטסּוװַאב
 זיא ,סױרַא יז טֿפור סָאװ טקעיבוס רעד סלַא ,רעכלעװ ,טסַײג ןָא טֿפור
 רימ ןביג ,סָאד ןגָאז רימ ביוא ?"ךיא, רעכעלקריוו רעד ,ָא גע רעתמא רעד
 ןלָאז ,ךיז רַאֿפ ךַאז ַא ,תושממ ַא זיא ?ָאגע, רעד זַא ,ןײטשרַאֿפ וצ שוריֿפב
 טינ ןעגַײז ןעעדיא ןוא ןקורדנַײא יד זַא ,גנוטּפױהַאב יד ןכַאמ רעדיוו רימ
 ןימ ַאזַא ףיוא ּפָא ךיז ןקירד סָאװ ,ןענגורעדנע עכעלכעלֿפרעבױא יד זיולב
 רעקיזָאד רעד ןוֿפ רמוח רעד ןעגַײז ןײילַא ייז זַא רָאנ ,ץנַאטסבוס-גנוקנעד
 עכלעוו ןיא ,ןעמרָאֿפ עטרעדנעעג יד ןענַײז ןעמַאזוצ עלַא יז ה"ד } ץנַאטסבוס
 טסילש ,טקיררעירֿפ יד יװ ,הרעשה יד !עלַײװ עלַא ךיז טקיטלַאטשעג יז
 ,עקידנעטש סלַא טריטסיסקע ?ךיא, רעד זַא ,קנַאדעג םעד ןַײא ךױא
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 ענַײז ,רמוח ןַײז :רעטרעֹוו יד םערָאװ ,;ךיז רַאֿפ ךַאז עטרעדנוזעגּפָא
 סעּפע ןוֿפ קנַאדעג םעד ןַײא טיונ יּפַילע ןסילש ,ןעמרָאֿפ עטרעדנעעג
 ףיוא ןלעטשקעװַא ךיז רעבירעד רימ ןלָאז .טרעדנעעג טרעװ סָאװ ,ךַאז ַא
 ןוֿפ ןסייו רימ זַא ,ןריטנעמוגרַא ןוא עיציזָאּפ סרעקיטּפעקס םעד
 ןילַא ייז רָאנ זַא -- ןעעדיא ןוא ןקורדנַײא ערעזדנוא ץֹוחַא טשינרָאג
 ןעמ רעכלעװ ףיוא ,טייקכעלנעזרעּפ יד זַא ןוא ,זדנוא רַאֿפ ןריטסיסקע
 עטכַארטעגסױא ןַא ,עיצקיֿפ ַא יװ רעמ טינ זיא ,טיובעג ןענַײז ייז ,טגָאז
 ;ןֿפלָאהעג טינ רָאג ךיוא ןֿפא םעד ףיוא וליֿפַא רעבָא רימ ןענַײז ?השעמ
 ,רַאבקנעד טינ טייקכעלקריו רעד ןיא ןזיא עכלעװ ,ארֿבס יד טָא לַײװ
 ןילַא טמענ ,רעטרעװ עכעלדנעטשרַאֿפ ןיא טקירדעגסיֹוא זיא יז םגה
 יװ םערָאװ .ןענעקיײלוצּפָא סױרַא טערט יז סָאװ ,הרעשה עקיבלעז יד ןָא
 ןעװ ,ןעעדיא ןוא ןקורדנַײא ןוֿפ ןצנַאג ןיא ןיײטשַאב ןַײזטסּוװַאב ןעק ױזַא
 ;טקורדנַײאַאב טרעוו סָאװ ,סעּפע ןַא ןַײא זַײװרעקיטײנ טסילש קורדנַײא ןַא
 ןעמונעגרעדנַאנוֿפ טָאה רעכלעװ ,רעקיטּפעקס רעד ןעק ױזַא יו ,רעדיװ ןוא
 םעד ןרעלקרעד ,ןעעדיא ןוא ןקורדנַײא ףיוא ןַײזטסּוװַאב ןַײז
 ןןעעדיא ןוא ןקורדנַײא ענ לז רַאֿפ ייז טכַארטַאב רע סָאװ ,טקַאֿפ
 רע זַא ,ןַײז הדומ זומ רע יװ ,הדומ ןיא רע בוא ,לָאמ ַא ךָאנ ןוא
 סָאװ זיא ,ץנעטסיסקע רעכעלנעזרעפ ,רענעגייא ןַײז ןופ קורדנַײא ןַא טָאה
 ןייק טינ סלַא קוודנַײא םעד טָא ןֿפרַאװּוצקעװַא רע טָאה טכער ַא רַאֿפ
 ָאי רַאֿפ ןקורדנַײא ערערנַא ענַײז עלַא ןָא טמענ רע תעב ,ןכעלקריוו
 ףיא םיצורית עקישכיר ןייק ןבעג טינ טעװ רע ןענַאװזיב ?עכעלקריוו
 עקיטכיר ןײק ןבעג טיג ייז ףיוא ןעק רע ןוא -- ,תולַאש יד טָא
 הדומ ןוומ טעװ ןּוא ןסולשַאב ענַײז ןֿפרַאװקעװַא ןזומ רע טצוװ --- םיצוריּת
 ,טסַײג ןלעודיווידניא םעד ןוֿפ טייקכעלקריוו רעד ןיא ןַײז

 לָאז ןבױלג רעד טָא ךעלדַײמרַאֿפמוא יװ ,רעבָא םעד ןעמעלַא ךָאנ
 גנומיטשנַײא רעד ךרוד רָאנ טינ טלעטשעגטסעֿפ זיא רע םגה -- ,ןַײז טינ
 ,ֿפָאסָאליֿפ ײלרעלַא ןופ תוֿברע רעד ךרוד ןוא ללכב טייהשטנעמ רעד ןוֿפ
 ךיז ןענעגרה ןטנעמוגרַא סרעקיטקעּפס םעד סָאװ ,םעד ךרוד ךיוא רָאנ
 טינ טָאה סָאװ ,ןבױלג ַא טרָאֿפ סע זיא ןגעװטסעדנוֿפ -- קעװַא ןײלַא
 טקירד ןעמ ןעװ ,טרעקרַאֿפ אבודַא ,ןיינ ;לכש ןוֿפ גנוקיטכערַאב ןייק
 טֿפרַאװרַאֿפ ,רעֿפטנע ןרָאלק ַא םיא ןוֿפ טרעדָאֿפ ןעמ ןוא וצ קרַאטש לכש םעד
 ,רעבַײרש עטסַײנ יד ןוֿפ רענייא ,ןצנַאג ןיא רָאג ןביולג ןקיזָאד םעד רע
 ,ָאי אקווד טהנעט --- לעסנַאמ רעה --- ,עגַארֿפ עקיזָאד יד טרירַאב טָאה סָאװ
 ,סעפע רימ ןגָאמרַאֿפ "ךיא םענעגייא םעד ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב םעד ןיא זַא
 ןיא זַא ,טלַאה רע .ןטייוו רימ זַא ,ןגָאז ךעלקריװ ןענעק רימ סָאװ ןגעוו

 ןייק רָאג עיציטניא רעטקעריד ןוֿפ טייקיטכיר רעד תוכמ ןעק טרפ םעד
 עשיֿפָאסָאליֿפ יד ץזָאל :גנוקרעמַאב יד טכַאמ רע ןוא ,ןַײז טינ קֿפס

 ןוֿפ לכש רעטציּפשרַאֿפ-טינ רעד ,ןליװ ייז סָאװ ןגָאז סרעכַאמ-ןעמעטסיס
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 קַאֿפ ַא יװ רעמ טינ זיא טסַײג זַא ,ןטלַאה וצ ךיז טגַאזטנַא טייהשטנעמ רעד
 ,ןטֿפַאשנגײא קַאּפ ַא (ארֿבס ַא) זיא ףָאטש יו ייהעלע ,ןדנַאטשוצ-סגַײזטסּוװַאב
 וופ וליֿפַא ןעמ ןעק עיציזָאּפ ַאזַא ףיוא ."םישוח יד טימ טליֿפ ןעמ עכלעוו
 רַאפ (ותטישל) טנעװקעסנָאק רעייז טינ רָאג זיא יז זַא ,ןגָאז ףיוא ןביוא
 ןטציּפשרַאֿפ:טינ, םעד גנוטכַא עּפַאנק אקוד טקנעש רעכלעוו ,רענַאיטנַאק ַא
 םיור זַא ,תודע טגָאז ,לכש רעד ,רע תעב ,'טייהשטנעמ רעד ןוֿפ לכש
 טכַײל ןעמ ןעק ,ןייג סָאד קידנזָאל ןיוש רעבָא .וויטקעיבָא טריטסיסקע
 זיא ןעמָאנ רעקיטכיר רעד יו ,שינעטנעק.טסבלעז יד טָא זַא ,ןזלװַאב
 יד ןוֿפ (ואל ללכב טלעטשעגקעװַא) ןזיװעגּפָא טולָאסבַא טרעוו ,רַאֿפרעד
 ןכלעװ ףיוא ,ןַײזטסּוװַאב ןדעי רַאֿפ יַאנת:דנורג רעד .ןעקנעד ן'ֿפ ןצעזעג
 ףיײטשַאב ערעדנַא ןוא ןָאטלימַאה םַאיליוו רעס טימ ןעמַאװצ לעסנַאמ
 ןוא טקעיבוס ןוֿפ (ץַאנגעק רעד) עזעטיטנַא יד ןיא ,קרַאטש יױַא
 ןכלעוו ןוֿפ ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ םֹוילַאֹוד ןוויטימירפ, םעד טָא ףוא .טקעיבָא
 עקַאט טעדנירגַאב ,'ןבייהנָא ךיז ןזימ ןעגנורעלקרעד עשיֿפָאסָאליֿפ עלַא
 ןכלעװ וצ ,ןטסיטולָאסבַא עשטַײד יד ןוֿפ גערֿפּפָא ןַײז לעסנַאמ רעה
 :טסבלעז ןוֿפ טרּפ םעד ענונב ערעל יד טָא זדנוא טריֿפ רעבָא סולש
 טרשו "ךיא, רעד ןכלעװ ךרוד ,טקַא רעקיטסַײג רעד ?ןַײזטסּוװַאב
 טקעיבוס ַא ,טקַא רעקיטסַײג רעדנַא רעדעי יװ ,ןַײא טסילש ,טנעקרעד
 רעד ביוא טנַײה ,ןֿפיוגַאב טרעװ סָאװ טקעיבָא ןַא ןוא ,טֿפַײרגַאב סָאװ
 רעד זיא סָאװ ןזיא ,'ךיא, רעד ןיא ןֿפירגַאב סרעװ סָאװ טקעיבָא
 "ךיא, רעתמא רעד ,טרעקרַאֿפ בא רעדָא !טֿפַײרגַאב סָאװ טקעיבוס
 "ךיא, רעדנַא רעכלעװ זיא -- ,טקנעד סָאװ ,טֿפַײרגַאב סָאװ רעד זיא
 עתמא ןַא זַא ,רָאלק זיא סע !ןעמ טקנעד םיא ןוֿפ סָאװ ,ןַײז ןעק
 רעד ןכלעוו ןיא ,דנַאטשוצ ַא ןַײא טסילש טסבלעז ךיז ןוֿפ שינעטנעקרעד
 ןוא טקעיבוס רעד ּוװ -- טנייא ןענַײז רעטנעקרעד רעד ןוא רענעקרעד
 ץנַאג לעסנַאמ רעה ךָאד טלַאה סָאד ןוא -- ןָאזרעּפ ןייא עדייב ןעגַײז טקעיבָא
 .ןדייב ןוֿפ גנוטכינרַאֿפ יד טניימ סע זַא ,קיטכיר

 ןיא רענייא רעדעי רעכלעװ ןוֿפ ,טייקכעלנעזרעפ יד זַא ,סע טסייה
 רעטסרעכיז רעד ןרעדעי רַאֿפ זיא ץנעטסיסקע סעמעװ ןוא ,קיניזטסּוװַאב
 רָאג תמאב ןעק רענייק סָאװ ,ךַאז ַא ןעמעלַא ךָאנ זיא ,ןטקַאֿפ עלַא ןוֿפ
 זיא אֿפוג ןעקנעד ןוֿפ רוטַאנ יּפ+לע סָאװ ,ךַאז ַא :ןסיװ טינ ןצנַאג ןיא
 .ןסיוו וצ ןטָאברַאֿפ סע

 עלַא ןלעטש ,סע טסייה ,טֿפַאשנסיװ ןוֿפ ןעעדיא עכעלדנע יד 1 5
 ,לכש ןטימ ןַײז סֿפוּת טינ ןעק ןעמ עכלעוו ,ןטייקכעלקריוו רָאֿפ ךיז טימ
 ןיא סערגָארּפ ןסיורג ַא רַאֿפ סָאװ עדוי ימ טכַאמעג ןבָאה רימ יװ םעד ךָאנ
 ןוא ערעטיירב ץלַא ןלעטשֿפױא ןוא ןטקַאֿפ יד ןדניבֿפױנוצ ןוֿפ טעברַא רעד
 לעוּפ יװ עדוי ימ ןבָאד רימ יװ םעד ךָאנ ;םיללּכ עגײמעגלַא ערעסערג
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 םעד ןיא ןטײהרָאװ ענעגנורדעג ןוא עטצענעוגַאב יד ןסילשוצנַײרַא ןעוועג

 טײהרָאװ-דנורג יד טבַײלב -- ןטיײהרָאװ ערעֿפיט ןוא ערעסערג ץלַא ןוֿפ ללּכ

 ןגירק רימ סָאװ ,ןעגנורעלקרעד יד .דימּת יװ ןּכיירגרעד וצ רעווש ױזַא ץלַא

 יד סיװַא רעכעלטַײד ץלַא רָאנ ןלעטש  ,ןכַאז עוַאברעלקרעד יד ןוֿפ

 יצ ,ךַײלג ץנַאג .םעד רעטניה טבַײלב סָאװ ,סָאד ןוֿפ טײקרַאברעלקרעדמוא

 ןַאמ.סטֿפַאשנסיװ רעד ,ןטלעװ עכעלרעניא יד ןיא יצ ,עכעלרעסיוא יד ןיא

 עכלעװ ןוֿפ ,ןעגנורעדנע עקידנעטש ןשיװצ ןטימ ןיא םוטעמוא ךיז טניֿפעג

 רע בוא .ףוס ןייק טינ ,בײהנָא ןייק טיג ןעניֿפעגסױא טינ ןעק רע

 ,גנולקיװטנַא ןוֿפ ןעלּפַאטש עטשרע יד ןשרָאֿפ טמענ רע תעב ,ךיז טביולרעד

 ,רענעסָאנעצ ַא ןיא טריטסיסקע לָאמַא טָאה טלעוו יד זַא ,עזעטָאּפיה יד ןטלַאה וצ

 ֹוצ ךעלגעממוא ירמגל זיא סע זַא ,רע טניֿפעג ,םרָאפ רענעזָאלעגרעדנַאנוֿפ

 ,ךיוא ױזַא ןוא .דנַאטשוצ םענעי וצ ןעמוקעג זיא יז ױזַא יװ ,ןֿפַײרגַאב

 טינ רע ןעק ,טֿפנוקוצ רעד חוּכמ תוריקח ןיא ןַײרַא ךיז טוט רע ןעװ

 עקיטרַאסױרג יד ןלעטשּפָא ךיז טעװ סע ּוװ ץענערג ןייק ןעמיטשַאב

 רַאֿפ ךיז ןעלקיװֿפױא ןייא ןיא ןטלַאה עכלעוו ,ןעגנונַײשרע ןוֿפ גנוטיײבמוא

 ,ךיז ןיא ןקוקנַײרַא טמענ רע ןעוו ,ןֿפוא ןקיבלעז ןֿפױא .ןגױא ענַײז

 ןגיל ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ םעדָאֿפ םעד ןוֿפ ןגערב עדייב זַא ,ןַײא רע טעז

 תוחוּכ ענַײז רעביא זיא סע זַא :ןּפַאכנָא ייז ןענעק וצ םיא ןוֿפ טַײװ וצ

 רעדָא ,טריטסיסקע ןבָאה סָאװ ,ןכַאז סלַא ייז ןגעװ ןעקנעד וצ רָאנ וליֿפַא

 טרעק רע ןעװ רעדיװ ןוא .ןריטסיסקע רעטעּפש ןיא סע ןעװ ןלעװ סָאװ

 :ישרע ןוֿפ גנוטלבמוא רעכעלרעניא רעדָא רעכעלרעסיוא רעד ןוֿפ ּפָא ךיז

 טקנוּפ ףױא ןָא ךיז רע טסיוטש ,רוטָאנ םצע רעייז רַאֿפ ךיז טמענ ןוא ןעגנונ

 .ןצסיוא חוּכב טָאה רע זַא ,וליֿפַא קידנעמעננָא .ןטייקירעוװש עקיבלעז יד

 ןכַאז ןוֿפ ןעגנוגעװַאב ןוא ןטֿפַאשענגיײא ,ןעגנונַײשרע יד םוטעמוא ןשטַײט

 ןעמעלַא ךָאנ רע טניֿפעג ,טַײצ ןֹוא םיור ןיא טֿפַארק ןוֿפ ןעגנונַײשרע סלַא

 תוהוּכ עלַא רעבירַא ןגַײטש אפ טַײצ ןוא םיור ,טֿפַארק זַא ,םעד

 יד ןוֿפ גנורעדילגעצ יד וליֿפַא ןעו ,ןכַײלגסָאד ןוא ,דנַאטשרַאֿפ ןַײז ןופ

 ןעגנודניֿפמע יד ןעמענוצנָא ףוס לֹּכ ףוס ןיוש םיא ןריֿפ ןטַאט עקיטסַײג

 ןענַײז ןעקנַאדעג עלַא עכלעװ ןוֿפ ,ןלַאירעטַאמ עקידהליחתכל יד סלַא

 ןייק ךיז ןעק רע םערָאװ ;רעטַײװ ליֿפ טינ ץלַא ךָאנ רע טייטש ,טבעוועג

 םענעי ןוֿפ טינ ןוא ,ןײלַא ןעגגודניֿפמע יד ןוֿפ טינ ,ןבעגּפָא טינ גנונעכער

 טניֿפעג ךיוא יֹוזַא .ןעגנודניֿפמע יד ןוֿפ קיניזטסּוװַאב זיא רעכלעוו ,,"סעּפע,

 טינ ןענעק ןּכַאז עוויטקעיבוס יד יו עויטקעיבָא יד זַא ,רעטַײוװ סיוא רע

 .רוקקמ רעײיז עגונב טינ ןוא םצע רעייז עגונב טינ ,ןועוו טשרָאֿפעגסױא

 לא םינּפ ןעגנושרָאֿפ ענַײז ףוס םוצ םיא ןעגנערב ,ןרעק טינ ךיז לָאז רע ּוװ

 רעטַײװ סָאװ ןוא ;ןעניֿפעגסױא טינ ןעק ןעמ סָאװ ,שינעטער ַא טימ םינּפ

 ןעמ סָאװ ,שינעטער ַא ךעלקריוו זיא ךַאז יד זַא ,ןַײא רעמ ץלַא רע טעז

 יד יא ,סייקסיורג יד יא לָאמ ןייא ףיוא טעזרעד רע .,ןעניֿפעגסױא טינ ןעק
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 וצ טָאװ רע ןעװ ,טכַאמ ןַײז יא :לכש ןכעלשטנעמ םעד ןוֿפ טייקניילק
 ןַײז יא ,ןעגנורַאֿפרע ןוֿפ זַײרק םעד ןיא ןעייטש סָאװ ,ןכַאז טימ ןוט
 יד רעבירַא ןגַײטש סָאװ ,ןכַאז טימ ןוט וצ טָאה רע ןעוו ,טײקיזָאלטכַאמ
 ירמגל יװ ,טײקרָאלק רעדנוזַאב ַא טימ טלָאמעי טֿפַײרגַאב רע .גנורַאֿפרע
 ,טקַאֿפ ןטסכַאֿפנײא םעד וליֿפַא ןעמענוצמורַא םיא זיא סע ךעלגעממוא
 רעמ ,ןַאמ-סטֿפַאשגסיװ רעד ,רע ."ךיז רַאֿפ, ןטכַארטַאב םיא ליוו רע ביוא
 ןעמ ןעק םצעה תילכּת ןיא זַא ,תמא ןַא ףױא סייוו ,זיא סע רעװ רעדייא
 ,ןסיו טינ ךַאז ןייק
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 לטיּפַאק רעטרעפ

 ןסיוו רעדעי ןופ רעטקַארַאכ רעוװיטַאלער רעד

 רימ טקנוּפ ןכלעוו ןוֿפ ,סולש ןקיבלעז םוצ ױזַא טָא ןעמוק רימ .22 8

 רוקמ םעד חוּכמ הרעשה זיא סע עכלעוו ַא ןָא רימ ןעמענ .ןבייהנָא טינ ןלָאז

 ןַא טימ זדנוא טבַײרט יז זַא ,סיוא רימ ןעניֿפעג ,ןכַאז ןוֿפ עֿבט רעד ןוא

 מוא עקיטַײזנגעק ןיא ןַײרַא ךעלדַײמרַאֿפמוא עקינָאל רעכעלמערַאברעדמוא

 רימ סָאװ ,הרעשה רעדעי ףיוא טייג סָאד ןוא ;ןעקנעד ןוֿפ ןטַײקכעלגעמ

 רָאנ ,תורעשה ןייק טינ רימ ןכַאמ ,טרעקרַאֿפ ,ןלעטשרָאֿפ רָאנ ךיז ןענעק

 ןיא ןריּפש רימ סָאװ ,ןטֿפַאשנגײא יד ןוֿפ גנושרָאֿפ רעזדנוא ןָא ןבייה

 ײז עכלעװ ןוֿפ ,ןצעזעג עלעיצעּפס יד קידנעניֿפעגסױא ןוא ,ןכַאז עקימורַא

 ןענַײז סָאװ ,ןצעזעג ןיא ללוּכ יז ןענַײז ןוא רעטַײװ רימ ןעייג ,ּפָא ןעגנעה

 ןוֿפ ללּכ ןיא ןַײרַא ןעמעלַא ייז ןעמענ רימ זיב ,ןײמעגלַא רעמ ןוא רעמ ץלַא

 ץלַא ךָאנ ןענַײז רימ זַא ,רימ ןעעזרעד --- ןצעזעג ענײמעגלַא טסכעה עסיוועג

 רַאֿפ טקעלּפטנַא סָאװ ,סנױזַא זיא סָאד סָאװ ןסיו ןוֿפ דימּת יװ טַײװ ױזַא

 רימ זַא ,סיוא טינ זדנוא טזַײװ סע רָאלק יװ ,ןטֿפַאשנגיײא עקיזָאד יד זדנוא

 רָאג טבייה ןסיװ עטשרמולּכ סָאד זַא ,סױרַא גנוכוזרעטנוא יד טלעטש ,ןסייוו

 יד זַא ,סױרַא ךיז טלעטש סע ,ןיילַא ךיז טימ וליֿפַא ןעמיטשנַלא ןָא טינ

 'נסיװ ןוֿפ ןעעדיא עכעלדנע יד יװ טוג ױזַא ,עיגילער ןוֿפ ןעעדיא עכעלדנע

 .םעד ןוֿפ ןשינעטנעק ןייק טינ ,עכעלקריוו סָאד ןוֿפ ןלָאבמיס זיולב ןענַײז ,טֿפַאש

 :שטנעמ רעד זַא ,ןעמוקעג ָאד ןענַײז רימ רעכלעוו וצ ,גנוגַײצרעביא יד

 .ײצרעביא ןַא זיא ,ןסיװ ןטולָאסבַא ןוֿפ חוּכ םעד טינ טָאה דנַאטשרַאֿפ רעכעל

 רעד ןוֿפ טירשרָאֿפ םעד טימ ןרָאװעג רעטסעֿפ ץלַא זַײװכעלסיב זיא סָאװ גנוג

 טַײצ ןוֿפ זיא סָאװ ,עירָאעט * רעשיגָאלָאטנָא רעַײנ רעדעי ךָאנ ,עיצַאזיליוויצ

 עכלעװ ,סעירָאעט עקידרעירֿפ יד טָאטשנָא ןרָאװעג טלעטשעגֿפױא טַײצ וצ

 סָאװ ,קיטירק עַײנ ַא ןעמוקעג זיא ,עקיטכיר טינ רַאֿפ ןזיװעגסױרַא ךיז ןבָאה

 !ןכַאז ןופ ןטֿפַאשנְגײא יד ןוא רוטַאנ רעד רעהעג סָאװ *
 טיי יא
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 טריבורּפ ןענַײז ןֿפירגַאב עכעלגעמ עלַא ,םזיציטּפעקס םעַײנ ַא וצ טריֿפעג טָאה

 לַאװק רעצנַאג רעד .תונורסח טימ ןזיװעגסױרַא ךיז ןבָאה עלַא ןוא ןרָאװעג

 קידנעגנערב טינ ,ןרָאװעג טּפעשעגסיױא זַײװכעלסיב ױזַא טָא זיא הריקח ןוֿפ

 זיא ,ןעמוקעג זיא ןעמ סָאװ וצ עקיצנייא סָאד ,ןטַאטלוזער עװיטיזָאּפ ןייק

 -- טרעלקרעד רעירֿפ ןבָאה רימ סָאװ ,טַאטלװער ןויטַאגענ םעד ווצ

 ןיא ,ןעגנונַײשרע עלַא רעטניה טקעטש עכלעװ ,טייקכעלקריו יד זַא

 .רעטנוא ךיז טָאה סולשַאב םעד רעטנוא .טנַאקַאבמוא ןבַײלב קיביײא ןומ ןוא
 רעס טגָאז -- םַאנסיוא םעד טימ, ,רעקנעד רענעעזעגנָא רעדעי טעמּכ ןבירשעג

 ןיא רעקיטצרָאעט עשיטסיטולָאסבַא עכעלטע ןוֿפ -- ןָאטלימַאה סםַאיליװ

 ןטַײהרָאװ עלַא ןוֿפ עקיצנייא יד רשֿפא טײהרָאװ יד טָא זיא ,דנַאלשטַײד

 ןוֿפ ףָאסָאליֿפ ןדעי ַײב גנַאלקּפָא ןשינָאמרַאה טסכעה ַא סױרַא טֿפור עכלעוו

 ---ןוֿפ ןעמענ יד ןֿפָאסָאליֿפ עקיזָאד יד ןשיװצ ןָא טנכער רע ןוא ,"לוש רעדעי

 סוטרעבלַא ,סעָארעװַא ,סויטעָאב ,ןיטסונוַא טקנַאס ,לעטָאטסירט ,סַארָאגַאטָארּפ

 סיסנַארֿפ ,רעגילַאקס ,ןָאטכנַאלעמ ,סּוערבעה ָאעל ,(ג"בלר) סעדינָאסרעג ,סונגַאמ

 ,טנַאק ,ןָאטוינ ,ַאזָאניּפס ,ןָאקעב ,ַאלענַאּפמַאק ,ָאנורב ָאנַאדרָאשז ,ינימָאלָאקיּפ

 ;טסעֿפ גנוניימ יד טָא ןעק ןעמ יװ ,ץזַײװּוצנָא רעביא ךָאנ טבַײלב סע
 טינ ןיא סע .(שיריּפמע) גנורַאֿפרע יּפ.לע יוװ טוג ױזַא ,לכש יּפילע ןלעטש

 ןדנוא ןרַאנ םישוח יד ןוֿפ ןקורדנַײא יד זַא ,קידנעעזנַײא ,סָאװ השעמ יד רָאנ

 ,טנָאמרעד רעירֿפ ןבָאה רימ סָאװ ,רעקנעד עקילָאמַא ענעי יװ ,רימ ןגירק ,ּפָא

 ןוֿפ דוס םעד ןייגרעד וצ טייקכעלגעממוא רעד ןוֿפ ףירגַאב ןטמיטשַאבמוא ןַא
 סָאװ ,טקנוּפ רעד רָאנ טינ ךיוא זיא סע ןוא ;,גמ טמס {טז 8108" ןכַאז
 עקירָאֿפ יד ןיא ןרָאװעג ןזיװַאב זיא סע יװ ,ןטנעמירעּפסקע עטמיטשַאב
 :8ֿוא ןענעק רימ סָאװ ,ףירגַאב ןכעלדנע ןדעי ןוֿפ סױרַא ןעלקיוו ,ןעלטיּפַאק

 ,זיא ָאד ןעניימ רימ סָאװ :ןעקנעד ןוֿפ ןטייקכעלגעממוא עקיטַײזנגעק ,ןעיוב
 יעצ ,זילַאנַא ןוֿפ עדָאטעמ יפ:לע) שיטילַאנַא ךיוא ןזַײװַאב ךיז טזָאל סע זַא
 ,רעטקַארַאכ ןויטַאלער ַא ךיז ןיא טגָארט ןסיװ ץנַאג רעזדנוא יװ ,(גנורעדילג
 ןעק ,ןעגנורַאֿפרע ענײמעגלַא ןוֿפ טריֿפעגסױרַא ןבָאה רימ סָאװ ,* עיצקודניא יד

 ןוֿפ ןעגנירד ןעק ןעמ עכלעו ,* עיצקודעד ַא ךרוד ןרעוו טקרַאטשרַאֿפ ךיוא

 ןעמוק וצ יװ ןגעוו ייווצ ןַארַאֿפ ןענַײז סע ,דנַאטשרַאֿפ רעזדנוא ןוֿפ עט רעד
 ןענעק ןוא טינ ןענַײז ןכַאז ןוֿפ ןטֿפַאשטנעק ערעזדגוא זַא .עיצקודעד ַאזַא וצ
 רעֿפטנע קידנריזילַאנַא ןרעװ ןזיװַאב ןעק ,עטולָאסבַא ןייק ןַײז טינ לָאמנייק
 רימָאל .ןעקנעד ןוֿפ סעצָארּפ םעד רעדָא ,ןעקנעד ןוֿפ טקודָארּפ םעד
 ,ןרעדעי ןריזילַאנַא

 גָאט םענייש ןייא רעדלעֿפ יד ןיא קידנריצַאּפש לָאמַא בוא .25 8
 ,סױרָאֿפ ןיא ךַײא ןוֿפ טַײװ טינ שיורעג ַא ריא טרעהרעד ,רעבמעטּפעס ןיא

 ןופ םולש רעד -- עיצקודעד } ללכ םוצ טרפ ןוֿפ םולש רעד - עיצקודגיא
 ,טרּפ םוצ ללּכ
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 ,רָאֿפ טמוק שיורעג רעד ּוװ ןבָארג םַײב דלעֿפ טַײז יד טכַארטַאב ריא ןעוו ןוא
 ךיז אמּתסמ ריא טעװ ,טרעדורעגֿפױא זיא זָארג יד זַא ,ריא טעזרעד
 םעד טכַאמעג טָאה סָאװ ,הביס יד ןעניֿפעגוצסױא קעלֿפ םענעי וצ ןוט רעק ַא
 ןַײרַא טרעטַאלֿפ ,רעטנעענ וצ טייג ריא יו .,רעדורעג ןוא גנַאלק ןקיזָאד
 ירֿפַאב טײקירעגַײנ רעַײא טרעװ יז קידנעעזרעד .ןוהדלעֿפ ַא ןבָארג ןיא
 :לשרע יד ןוֿפ גנורעלקרעד ַא טֿפור ריא סָאװ ןיוש טָאה ריא -- טקיד
 יװ יױזַא :סָאד טָא רָאנ ןצנַאג ןיא זיא ,ךַײא טקרעמ ,גנורעלקרעד יד ,ןעגנונ
 ןשיװצ ןעורמוא חוּכמ ןעגנורַאֿפרע עקילָאצמוא טַאהעג ןבעל ןיא טָאה ריא
 ןגעװַאב ןכַאז ערעדנַא תעב ,רָאֿפ ןעמוק סָאװ ,ןכַאז עכעלגעװַאב ןוא עניילק
 תוכַײש רעד ןגעװ ללּכ ַא טכַאמעג ךיז ַײב טָאה ריא ןוא  ,ייז ןשיווצ ךיז
 .ַאב רעד טָא זַא ,ריא טכַאוטַאב ,ןעגנוגעװַאב ןוא ןעורמוא ענױזַא ןשיוװצ
 טלעטש רע זַא ,טניֿפעג ריא ןעװ ,טרעלקרעד ךיוא זיא רעדורעג רערעדנוז
 ,רעגייטש ַא ןָא רימ ןעמענ .ןתוכַײש ענױזַא ךָאנ ןזֿפ טרּפ ןייא רָאֿפ ךיז :ימ
 טיג זיא יז סָאװ רַאֿפ ,ןעניֿפעגסיױא קידנלעוו ןוא ; ןוהדלעֿפ יד טּפַאכ ריא זַא
 טולב ןוֿפ ןמיס ַא ץַאלּפ ןייא ףיוא טניֿפעג ןוא יז ריא טכוזרעטנוא ,ןֿפָאלטנַא
 רַאֿפ ,ריא טגָאז ױזַא ,ןיוש ריא טייטשרַאֿפ רעטציא ,ןרעדעֿפ עריא ףיוא
 ןרָאװעג טעדנּוװרַאֿפ זיא יז, :גנורעלקרעד יד ,ןֿפָאלטנַא טינ זיא יז סָאװ
 ,ןעזעג טָאה ריא סָאװ ,ליֿפ יד וצ לַאֿפ ןייא ךָאנ וצ טגייל ,"רעגעי ַא ןוֿפ
 ןעמ סָאװ טימ ,טָארש יד ןוֿפ טקוינעג רעדָא טעגרהרעד ןרעו ןעלגױֿפ יו
 גנוטֿפעהַאב רעד ןיא טײטשַאב ןײטשרַאֿפ רעַײא .סקיב ַא ןוֿפ ייז ףיוא טסיש
 .רעביא ,רעבָא טציא ,ןלַאֿפ ענױזַא ערעדנַא טימ לַאֿפ םעד טֿפעהַאב ריא סָאװ
 ןֿפָארטעג טָאה רָאנ טָארש ןייא .השק סעּפע ךַײא טרעװ ,ךַאז יד קידנטכַארט
 יד היַאר ָאהו :ץַאלּפ ןכעלרעֿפעג ןייק ןיא טינ אקװװד ןוא ,ןוהדלעפ יד
 ןוא ;טינ ךיוא ייז ןגעװָאב סָאװ ןלקסומ יד ,טקידעשעג טינ ןענַײז ןעלגילֿפ
 ךָאנ טָאה האירב יד טָא זַא ,טזַײװַאב טנעה ערעַײא ןוֿפ ךיז ןסַײר ריא
 .גגעלעג ַײב ?טינ יז טילֿפ ,ךיז ריא טגערֿפ ,עשז סָאװ רַאֿפ זיא ,תוחוּכ גונעג
 רע ןוא ,עימָאטַאנַא סייװ סָאװ ןשטנעמ ַא עגַארֿפ יד ריא טלעטש טייה
 רעקיזָאד רעד זַא ,ןָא טזַײװ רע .גנורעלקרעד  ַא טימ ךַײא טגרָאזַאב
 סָאװ ,וורענ רעד ּוװ טרָא םעד ןבעל טרַאה ןֿפָאלעגכרוד זיא טָארש רעקיצנייא
 עטכַײל ַא זַא ןוא ;הרדשה-טוח ןוֿפ סױרַא טכירק ,ןעלקסומ-לגילֿפ יד וצ טייג
 רָאּפ ַא יװ רעמ טינ וליפא ןַײז סע לָאז ,ורענ םעד טָא ןוֿפ גנודנּוװרַאֿפ
 גנוקריװכַײלג יד טרעטשעצ סע תמחמ ,גונעג זיא ,ךעלמידעֿפ ענעסירעגרעביא
 רעמ טינ ןיוש טַײז ריא .ןעילֿפ ןוֿפ חוּכ םעד ןעמענוצּפָא ,ןעלגילֿפ עדייב ןוֿפ
 ןטיבעגמוא טָאה סָאװ ?טריסַאּפ ָאד טָאה ךעלטנגייא סָאװ רעבָא ,טרעדנוװרַאפ
 רעקיטציא רעד וצ טַײהנגעלרַאֿפ רעקידרעירֿפ רעד ןוֿפ עגַאל רעַײא
 רעירפ סַאלק ַא ןוֿפ גנוקעדטנַא יד רָאנ טושפ ?שינעדנעטשרַאפ
 ,לַאֿפ םעד טָא ךיוא ןלעטשנַײרַא ןעק ןעמ עכלעוו ןשיװצ ,ןטקַאֿפ עטנַאקַאב
 גנודניברַאֿפ יד ןקרעמָאב וצ ןעמוקעגסיוא רעירֿפ לָאמ ךס ַא ןיוש זיא ךַײא
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 זילַארַאּפ ַא ןוא םעטסיט:ןוורענ רעד ןוֿפ רעלעֿפ ַא ןשיווצ ךיז טניֿפעג סָאװ
 ,גנוקריוו ןוא הביס ןשיוצ תוכַײש ַא ךיוא ריא טניֿפעג ָאד ןוא ,רעדילג יד ןוֿפ
 .רענעי וצ ךעלנע םצע ןיא זיא עכלעוו

 .כָאנ רעטַײװ ךיז טריֿפעג ךַײא טָאה השעמ יד טָא זַא ,ןעמעננָא רימָאל
 .קרעמ ןוא קיטכיזנָא יװ ,רעירֿפ עכלעוו ,ןעגנוקריוו עשינַאגרָא חוּכמ ןגערֿפוצ
 .ןײטשרַאֿפ ןלעו וצ טרַאעג טינ ךָאד ךַײא טָאה ,ןעוועג טינ ןענַײז ייז קידריו
 רַאֿפ ! ןעמעטָא ןוֿפ סעצָארּפ רעד טריֿפעגסױא טרעװ ױזַא יװ :טגערֿפ ריא
 טֿפול יד :זיא רעֿפטנע רעד ?ןעגנול יד ןיא טֿפול קיסעמלגער ןַײרַא טמָארטש סָאװ
 ,זדנוא ַײּב ךיוא יו ,םייח:ילעב עקינייבנקור םינימ ערעכעה יד ַײב ןַײרַא טמָארטש
 לַײװ ,זַײװליײט רָאֿפ טמוק סָאװ ,ןטסַאקטסורב ןוֿפ גנורעסערגוַאֿפ רעד רעביא
 יד לַײװ זַײװליײט ןוא ,רעטנורַא ךיז טזָאל ךיוב ןוא טסורב ןשיװצ טיוהדייש יד
 ןפיר יד ןוֿפ ךיז ןבײהֿפױא סָאד ןעק יֹװַא יװ רעבָא ,ףיוא ךיז ןבייה ןּפיר
 ,םָאטַאנַא רעד ךַײא טזַײװַאב רעֿפטנע סלַא ?ןטסַאקטסורב םעד ןרעסערגרַאֿפ
 לקניװ רעד טָא זַא ;ןקור ןטימ "לקניוװ ןֿפרַאש, ַא טכַאמ ןפיר רָאּפ עדעי זַא
 , ןבױהעגֿפױא ןענַײז ןפיר יד ןוֿפ ןקע עכעלגעװַאב יד ןעװ רעטיירב טרעװ
 ,רעטיירב טרעװ ןטסַאק רעד סָאװ רַאֿפ ןײטשרַאֿפ וצ ךַײא טיג רע ןוא
 רעמ סָאװ ,רעסערג טרעװ טַארגָאלעלַארַאּפ ַא ןוֿפ חטש רעד יװ קידנזַײװַאב
 ןלעיצעּפס םעד טָא טײטשרַאֿפ ריא ,"ןעלקניו עטכער, ןרעװ ןעלקניוו ענַײז
 ןשירטעמָאעג םעניימעגלַא ןַא ןוֿפ טרּפ ַא זיא רע זַא ,ןַײא טעז ריא ןעוו ,טקַאֿפ
 יד ךיז טסַײר סָאװ רַאֿפ :עגַארֿפ יד רעטַײװ רעבָא ךיז טלעטש סע .טקַאֿפ
 רעד ןעװ זַא ,ץוריּת רעד זיא ?ןטסַאק ןטרעסערגרַאֿפ ַא ןיא ןַײרַא טֿפול
 זיא סָאװ ,ןטרָאד ןוֿפ טֿפל יד טרעװ ,רעסערג טרעװ  ןטסַאקטסורב
 יז ןוא ,טײרּפשעגרעדנַאנוֿפ ,קורד ןקידרעירֿפ ןוֿפ ןרָאװעג טײרֿפַאב זַײװליײט
 זַא ,סע טסייה ;טֿפַארק-סדנַאטשרעדיװ ריא ןוֿפ לייט ַא רעבירעד טרילרַאֿפ
 רעד ןוֿפ טֿפַארקקורד רעד ןגעקטנַא טֿפַארקקורד רעקיניײװ סױרַא טיג יז
 קורד רעד יװ טקנופ ,טפול ןוֿפ קורד רעד יװ ױזַא ןוא ,טֿפול רעקידגסיורד
 .עװַאב ַא ןייג זומ ,ןעגנוטכיר עלַא ןיא ךַײלג זיא ,טײקיסילֿפ ױעדנַא ןַא ןוֿפ
 --וװשרעדנַא רעדייא רעקינייוװ זיא דנַאטשרעדיװ רעד ווו טיניל רעדעי ןיא גנוג
 סָאד טרירטסוליא ןעמ בוא ןוא .קיגייועניא ןֿפיול טֿפול יד זומ רעבירעד
 ַאזַא ןוֿפ ונַײהד ,טרָאס ןקיבלעו םעד ןופ ןטקַאֿפ רָאּפ ַא טימ ךַײא רַאֿפ

 ליֿפ ךַאז יד ןזַײװַאב ןעמ ןעק רעכלעוו טימ ,רעסַאװ יו טײקיסילֿפ רעקיטכיז
 גנושטַײטסיוא רעקיטכיר רעד רַאֿפ ראג ןָא טלָאמעי סע ריא טמענ ,רערעלק
 ןוֿפ רעדילג יד זַא ןָא ךַײא טוַײװ ןעמ ןעװ ,רעדיװ טנַײה .השעמ ועד ןוֿפ
 ןֿפױא םצעב ןקריו עכלעװ ,ןעגנַאטשבײה עטלעטשעגֿפױגוצ ןענַײז רעּפרעק
 זַא ,ןעניימ ריא טנעק ,ץלָאה רעדָא ןזַײא ןוֿפ ןעגנַאטשביײה יװ ןֿפוא ןקיבלעז
 יד ןיא טקעטש סָאװ ,לכש םעד ןענוֿפעגסױא ןַײװליײט ןיוש ריא טָאה טָא
 ַא ,לקסומ ַא ןוֿפ ךיז ןעיצֿפױנוצ סָאד .םיאורב עקידעבעל ןוֿפ ןעגנוגעװַאב
 ךַײא טלָאװ ,ןעלרעלקעדמוא ירמגל ןעזעגסיוא רעירֿפ טָאה סָאװ השעמ
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 ןעק ןעמ יװ ,ךַײא טזַײװ ןעמ ןעװו ,ךעלרעלקרעדמוא רעקיניײװ ןעזסיוא

 ןטענגַאמ-זַײא עכייוו ייר ַא זַא ,ןכַאמ םָארטש ןשירטקעלע:שינַאװלַאג ַא טימ

 טענגַאמ רעדעי סָאװ ,גנויצוצ רעד ךרוד ןרעװ רעצריק ןיײילַא ךיז ןוֿפ ךיז לָאז

 רעד ןשיװצ) ךַײלגרַאֿפ רענעבעגעגנָא רעד טָא ,םירֿבח ענַײז ףיוא סיוא טביא

 טסַאּפ (טענגַאמ ןשירטקעלע ןוֿפ גנויצֿפױנוצ רעד ןוא ןעלקסומ ןוֿפ גנויצֿפיױנוצ

 זיא ךַײלגרַאֿפ רעד יצ םערָאװ ;טנעמוגרַא רעזדנוא ןוֿפ קעווצ םוצ לעיצעּפס

 יװ ,סנייא ץלַא רע טזַײװַאב ,רעטכַארטעגסױא ןַא זיא רע יצ ,רעקיטכיר ַא

 ןכלעוו ןיא ,ןטקַאֿפ סַאלק ַא טניֿפעג ןעמ תעב ,ןגיוא יד ןיא טרעוװ סע קיטכיל

 .טרּפ ןלעיצעּפס ןסיװעג ַא ןסילשוצנַײא טייקכעלגעמ ַא ךיז טצז סע

 ןבָאה רימ סָאװ לַאֿפ םעד טָא ןיא זַא ,ןקרעמַאב רצטַײװ ךָאנ ןָאק ןעמ ןוא

 ןענַאטשרַאֿפ עקַאט טלָאװ ןעמ יו רעמ ךָאנ דָארג ךיז טליֿפ טנָאמרעד ָאד

 סיג סָאװ סולֿפנַײא רעד וליֿפַא בוא זַא ,קידנעקנעדעג ,השעמ עצנַאג יד

 עשירטקעלע עװיטיזָאּפ ןייק טינ זיא ןוורענ יד ךרוד ןעלקסומ וצ רעביא ךיז

 רעטנעָאנ ַא ןיא סָאװ ,טֿפַארק ןוֿפ םרָאֿפ ַא ךָאד רעבָא רע זיא ,טֿפַארק

 ,ךיז טסיװרעד ריא ןעװ ענעגייא סָאד .טֿפַארק רעשירטקעלע רעד וצ ֿבורק

 ןעגנודניברַאֿפ עשימעכ ןוֿפ טמוק רעּפרעק ןקידעבעל ַא ןוֿפ ץיה יד זַא

 ַײב ךיז טלקיװטנַא ץיה יװ ,ןֿפוא ןקיבלעז םעד ףיוא ךיז טלקיװטנַא ןוא

 סָאד זַא ,ךיז טסיװועד ריא ןעװ רעדָא ;ןעגנודניברַאֿפ עשימעכ ערעדנַא

 ןעוט םערעדעג יד ןוֿפ ןקעדוצטיױה יד סָאװ ,טײקיסילֿפ:גנורענ ןגייזנַײרַא

 טניֿפעג ריא ןעװ רעדָא ;גנוקריו *רעשיטָאמסָא ןוֿפ השעמ ַא זיא ,ףיוא

 סעצָארּפ םעד תעב ךרוד טכַאמ זַײּפש יד סָאװ ,ןעגנורעדנע יד זַא ,סיוא

 ךעלטסניק ןעק ןעמ סָאװ ,ןעגנורעדנע יד וצ ךעלנע זיא ,ןעַײדרַאֿפ ןוֿפ

 טניימ ,ןכַאז עקיזָאד יד סיוא טניֿפעג ריא ןעװ :עירָאטַארָאבַאל ןיא ןריֿפסױא

 .ןעגנונײשרע עלַא יד טָא ןוֿפ ןרוטַאנ יד ןגעװ סעּפע טסייוו ריא זַא ,ריא

 וצ ךיז קידנועקמוא .ןָאטעג ָאד ןבָאה רימ סָאװ ,טכַארטַאב טציא

 עקידרדסּכ יד טָא זדנוא ןבָאה ןיהּוװ ןעז רימָאל 4,עגַארֿפטּפױה רעד

 עלעיצעּפס ץנַאג טימ ןבױהעגנָא ןבָאה רימ ,ןגָארטעגקעװַא ןעגנורעלקרעד

 קידנרעלקרעד םעד ךָאנ ןוא טקַאֿפ ןדעי קידנרעלקרעד .,ןטקַאֿפ עטערקנָאק ןוא

 ןענַײז ,ןליּפשַײב רָאנ ןענַײז ייז עכלעוו ןוֿפ ,ןטקַאֿפ עניימעגלַא רעמ יד

 ןשירטעמָאעג ַא וצ -- ןטקַאֿפ עניימעגלַא רעייז עסיוועג וצ זיב ןעגנַאגרעד רימ

 רעשינַאכעמ ןוֿפ ץעזעג ןכַאֿפנײא ןַא וצ ,םיור ןוֿפ טֿפַאשנגיײא רעדָא ּפיצנירּפ

 טרָאװ ןייא טימ :ןטײקיסילֿפ ַײב גָאװכַײלג ןוֿפ ץעזעג ַא וצ ,גנוקריוו

 ערעדנוזַאב יד .עיוטקעלע ןוא ץיה ,עימעכ ,עקיזיֿפ ןוֿפ ןטיײהרָאװ וצ

 ןעמונעגנַײרַא ןענַײז ,ןבױהעגנָא ןבָאה רימ עכלעו טימ ,ןענגוניישרע

 ;ןצגנונַײשרע ןוֿפ סעּפורג ערעסערג ןוא ערעסערג ץלַא ןוֿפ ללּכ ןיא ןרָאװעג

 ענױזַא וצ ןעמוקעג רימ ןענַײז ,ןָאטעג סָאד ןבָאה רימ תעב ןוא

 רעד טָא טַײװ יװ ךרע יֿפל ,עֿפיט ןָא ןֿפה רימ עכלעוו ,ןעגנורעלקרעד

 ,לטַײה א ךרוד טײקיסילפ א ןוֿפ ןייגכרוד סָאד -- רעשיטָאמסָא *



 ןטיצנירּפ עטשרע יד - רעסנעפס .ה 4

 רעמ ןענַײז ןעגנורעלקרעד ערעֿפיט ךָאנ .ןרָאװעג טריֿפעגנָא זיא סעצָארּפ
 ןעמ ןעוו .גנוטכיר רעקיבלעז רעד ןיא טירט ערעטַײװ ךָאנ יו טשינ רָאג
 גנוקריו רעד ןוֿפ ץעזעג סָאד זיא סָאװ רַאֿפ ,ןגערֿפ ליּפשַײב םוצ לָאז
 ַאזַא ןַארַאֿפ זיא סָאװ רַאֿפ רעדָא ;שרעדנַא טיג ןוא יֹזַא גנַאטשביײה ַא ןוֿפ
 גָאװכַײלג רעד ןוא גנוגעװַאב רעד ןשיװצ ערעדנַא ןייק םינ ןוא תוכַײש
 רעקיטַאמעטַאמ יד סָאװ ,רעֿפטנע רעד ןײטשַאב טעװ ,ןטײקיסילֿפ ןוֿפ
 עמַאזקריװ, ןוֿפ פיצנירּפ םעד ןוֿפ גנורעלקרעד א ןוֿפ ,ןבעג זדנוא ןלעװ
 עדילָאס ַײב יא ,ןטײקיסילֿפ ַײב יא סיוא טלַאה רעכלעו ,"ןטייקדניוושעג
 טָאד ןוא .ךעלדנעטשרַאֿפ ערעדנַא יד טכַאמ סָאװ  ,ּפיצנירּפ ַא --- ןכַאז
 ,ןעגנודניברַאֿפ עשימעכ ןוֿפ ןעגנונַײשרע יד חוּכמ ןסייו רימ סָאװ ,ענעגייא
 טעװ ןעמ בױא זַא ,ןעגנירד ודנוא טוָאל ,המודכו עירטקעלע ,ץיה ןוֿפ
 גנוקעדֿפוא יד ןַײז סָאד טעװ ,תוביס ערעייז ןוֿפ ןעגנורעלקרעד ןעניֿפעג
 ,ףָאטש ןוֿפ ַײבעג םעד חֹוּכמ טקַאֿפ םענײמעגלַא ץנַאג ןסיוועג ןוֿפ
 טשינ ןענַײז ןטקַאֿפציה ןוא עשירטקעלע ,עשימעכ עלַא יד טָא ןכלעוו ןוֿפ
 .ןעגנונַײשרע ענעדיײשרַאֿפ יוװ רעמ

 ןייק רָאג טָאה רע רעדָא ,רעטצענערגַאב ַא סעצָארּפ רעד טָא זיא --
 ןטקַאֿפ ןוֿפ ןסַאלק ןרעלקרעד ןוא ןייגנָא ױזַא גיבייא רימ ןענעק ?טינ ץענערג
 ףוס לֹּכ ףוס ןוומ רימ רעדָא ,ןסַאלק ערעסערג קר ןיא יז קידנסילשנַײא
 טָאה סעצָארּפ רעד זַא ,הרעשה יד !סַאלק ןטסערג ַא םענייא וצ ןעמוק
 זיא סָאװ ,רענייא ןעניֿפעג וליֿפַא ךיז לָאז סע בא ,ץענערג ןייק םינ
 םעד ןסָאלשעגנַײא ץלַא טלָאװ ,הרעשה ַאזַא ןטלַאה וצ גונעג קיניזמוא
 ,גנורעלקרעד עכעלדנע ןַא ןכיירג ֹוצ ךעלגעממוא זיא סע זַא ,קנַאדעג
 תעב .טַײצ עכעלדנעמוא ְןַא ןבָאה טזומעג ףיורעד ךָאד טלָאװ ןעמ טערָאװ
 ַא ןיא סעצָארּפ רעד זַא ,סולשַאב רעכעלדַײמרַאֿפמוא רעד ,טרעקרַאֿפ
 סָאװ ,טקַאֿפ םעד טימ רָאנ טינ ןרעװ ןזיװַאב ןעק סָאװ) רעטצענערגַאב
 סָאװ ,ןוֿפרעד ךיוא ךָאנ ,רעכעלדנע ןַא זיא עיצַאװרעסבָא ןוֿפ זַיײרק רטזדנוא
 סָאװ ,רענעלק ץלַא ןרעו טייהרעקידנעווטיונ זומ םיללּכ עניײמעגלַא לָאצ יד
 טקַאֿפ רעכעלדנע רעד זַא ,קנַאדעג םעד ןַײא ךיוא טסילש ,(ןרעו ייז רעטיירב
 ןעגנורעלקרעד ערעֿפיט רדסּכ יד בוא םערָאװ ,ןרעו טרעלקרעד טינ ןעק
 ,טֿפַאשנסיװ רעד ןוֿפ טירשרָאֿפ םעד ףיונוצ ןלעטש סָאװ ,רוטַאנ רעד ןוֿפ
 ןטײהרָאװ עלעיצעּפס ןוֿפ ןעגנוסילשנַײא ערעטַײװ רדסּכ יװ רעמ טינ ןענַײז
 ענײמעגלַא רעמ ךָאנ ןיא ענײמעגלַא יד ןוא ןטײהרָאװ ענײמעגלַא ןיא
 ,עכעלדנע יד זַא ,ןעגנורדעג רָאלק ץנַאג ןוֿפרעד ךָאד ןיא ,ןטײהרָאװ
 ןסילשנַײא טינ רעמ ןיוש ךיז טזָאל ּטָאװ ,טײהרָאװ עניימעגלַא טסכעה
 טעז ןעמ .ןרעלקרעד טינ ןיילַא ךיז טזָאל ,ריא רַאֿפ רערעכעה ןייק ןיא
 ךימ סָאװ ,שינעטנעק עניײמעגלַא טסכעה יד דלַאב יװ זַא ,שוריֿפב
 רענײמעגלַא רעמ ַא ךָאנ רעטנוא ןֿפרַאװרעטנוא טינ ךיז טזָאל ,ןכיירגרעד
 רעבירעד זומ גנורעלקרעד עדעי .ךעלדנעטשרַאֿפ ןַײז טינ יז ןעק ,שינעטנעק
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 .ךעלרעלקרעד טינ ,טקנוּפ ַא וצ ףוס לֹּכ ףוס ןעגנערב זדנוא טיונ יּפ:לע

 ,טרעלקרעד טינ ןביילב ןומ ,ןכיירג ןענעק רימ עכלעוו ,טײהרָאװ עטסֿפיט יד

 ןענעק טעװ ןעמ רעדייא ,הגשה יו שרעדנַא סעּפע ןועװ זומ הגשה יד

 .טקַאֿפ ןכעלדנע םעד ןַײז גישמ

 ןעגנוװצעג ןֿפא םעד ףיוא ןענַײז רימ ןכלעוו ,ריֿפסוא רעד .94 8
 ךיז טלעטש רע יו ,ןעקנעד ןוֿפ טקודָארּפ םעד קידנריזילַאנַא ןעמענוצנָא

 טקנוּפ טרעװ ,טֿפַאשנסיװ ןוֿפ םיללּכ יד ןיא ןֿפוא ןוויטקעיבָא ןַא ףיוא סױרַא
 ,ןעקנעד ןוֿפ סעצָארּפ םעד קידנריזילַאנַא זדנוא ףיוא ןעגנּוװצעגֿפױרַא ױזַא

 םעד ןוֿפ זַײװַאב םעד .ןַײזטסּוװַאב ןיא וויטקעיבוס סױרַא סע טצעז ןעמ יו

 טרעװ סָאד יװ טול ,ןסיוו רעזדנוא ןוֿפ רעטקַארָאכ ןוװויטַאלער ןטקיטיײנעג

 ןָאטלימַאה םַאיליװ רעס טָאה ,דנַאטשרַאֿפ םענוֿפ עבט רעד ןוֿפ ןעגנורדעג

 טרעסעב ןייק ָאד ןעק ךיא ,טלַאטשעג רעטמיטשַאב טסכעה ןַײז ֹוצ זיב טכַארבעג

 *מוא סָאד ןוֿפ עיֿפָאסָאליֿפ יד , ךוב ןַײז ןוֿפ ןעמענוצסױרַא יװ ןוט טינ ךַאז

 .ערעל ןַײז ןוֿפ רקיע םעד ןַײא טלַאה רעכלעוו רמַאמ םעד ?עטגנידַאב
 ןסיו ןעק ןוא - רע טריטנעמוגרַא ױזַא -- ןֿפַײרגַאב ןעק לכש רעד,

 .ַאב לענָאיצידנָאק סָאד ןוא עטצענערגַא ב סָאד רָאנ ןכב

 רעדָא ,(םיאנת ןָא לענָאיצידנָאקמוא עטצענערגַאבמוא סָאד .עטצענערג

 רעדָא לענָאיצידנָאקמוא עטצענערגַאב סָאד ,(םוטיניֿפניא) ףוס ןיא רעד

 ףיא דנַאטשרַאֿפ ןרַאֿפ ןרעו טלעטשעג טינ ןענעק ,םוטולָאסבַא רעד

 :קעװַא ןוֿפ ןֿפוא ןַא ףיוא רָאנ ןרעװ ןֿפירגַאב ןענעק ייז : ןֿפוא ןוויטיזָאּפ ַא

 ,ןעגנוגנידַאב עכעלטנגייא יד ןוֿפ קנַאדעג םעד קידנעיצּפָא רעדָא קידנעקנעד

 ןיא ןכב ;לעוּפה לא טכַאוגעגסױרַא טרעוו אֿפוג קנַאדעג רעד עכלעוו רעטנוא

 .עלֿפַײרגַאב סָאד ןוֿפ וויטַאגענ -- וװיטַאגענ רָאנ ?טגנידַאבמוא , ןוֿפ ןויער רעד

 ןװיטיזָאּפ ַא ףיוא ,טַײז ןייא ןוֿפ ,טינ ןענעק רימ ;ליּפשַײב םוצ ,אֿפוג עכ

 עצנַאג עסיורג ַאזַא ה"ד -- סצנַאג טולָא סבא ןַא טינ ןֿפַײרגַאב ןֿפוא

 :ַאלער ַא סלַא ךיוא יז ןֿפַײרגַאב וצ ןַײז ךעלגעמ טינ רָאג לָאז סע זַא ,ךַאז

 ,לײט ןטולָאסבָא ןִא טינ - ,ךַאז רעצנַאג רערעסערג ךָאנ ַא ןוֿפ לייט ןוויט

 ךיוא ןֿפַײרגַאב טינ םיא ןענעק רימ זַא ,ןיילק ױזַא זיא סָאװ ,ךַאז לייט ַא ה"ד

 ,ןלייט ערענעלק ןיא ןרעװ טלייטעצ ןעק עכלעוו ,ךַאז עצנַאג וויטַאלער ַא יו
 רַאֿפ ,ןלעטשרָאֿפ ךיז וויטיזָאּפ טינ רימ ןענעק ,רעדיוװ טַײז רעדנַא רעד ןוֿפ

 ןעמוק גנולעטשרָאֿפ ןוא דנַאטשרַאֿפ לכש ןרַאֿפ ןלעטשֿפױא רעדָא ןכעלקריוו

 טלָאװ סָאד םערָאװ ,סצנַאג ןע לדנע מוא ןַא (ןעמַאזוצ טרּפ םעד ןיא ךיז

 ץכעלדנע ןוֿפ קנַאדעג ןיא זעטניס ןכעלדנעמוא ןַא ךרוד ןוט ןענעק רָאנ ןעמ

 עכעלדנעמוא ןַא טרעדָאֿפעג ךיז טלָאװ סע אֿפוג טעברַא רעכלצוו רַאֿפ ,עצנַאג

 קנַאדעג ןיא ןײגכָאנ טינ ךיוא רימ ןענעק םעט ןקיבלעז םעד תמחמ ןוא ;טַײצ

 :לעז רעד זיא טַאטלוזער רעד ,ןלייט ןוֿפ ט יי ק ר ַא בליי ט ע צ עכעלדנעמוא ןַא
 ןיא ,םיור ןיא גנוצענערגַאב ףיוא סעצָארּפ םעד ןָא ןדנעװ רימ ַײס ,רעֶקיִב
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 ןוֿפ גנוזַלװּפָא ,גנוגײנרַאֿפ עלענָאיצידנָאקמוא יד .ךרע ןיא ועדָא ,ט ַײצ
 --- ,גנוצענערגַאב ןופ גנוקיטעטשַאב עלענָאיצידנָאקמוא יד ןוא ,גנוצענערגַאב
 'כיר ,םוטולָאס בָא רעד ןוא םוטיניֿפניא רעד :רעטרעװ ערעדנַא ןיא
 ",זדנוא רַאֿפ ךעלֿפַײרגַאבמוא ךַײלג עדייב ױזַא טָא ןענַײז ןֿפורעגנָא קיס

 ןֿפורנָא ןגעמ רימ סָאװ) עטצענערגַאב לעגָאיצידנָאק סָאד יװ ױזַא
 טקעיבָא רעכעלגעמ קיצנייא רעד ןֿפוא םעד ףיוא זיא (*עטגנידַאב , סָאד רוציקב
 טיונ יּפ:לע טצעז ןעקנעד זַא ,סע טסייה ,ןעקנעד ןוויטיזָאּפ ןוֿפ ןוא ןסיווװ ןוֿפ
 ןוא ;ןעגנוגגידַאב ןלעטש --טניימ ןעקגעד .ןעגנוגנידַאב סױרָאֿפ
 עלענָאיצידנָאק--זיא ןעקנעד ןוֿפ טייקכעלגעמ רעד ןוֿפ ץעזעגדנורג סָאד
 ןגָארטרעבירַא טינ ןעק טנוהטניװ רעד יװ ױזַא םערָאװ .גנוצענערגַאב
 רעד יוו יױזַא :(לשמ ןקיסַאּפ רעמ ַא קידנּפַאכנָא) רעדָא ,ןטָאש םענעגייא ןַײז
 ןיא עכלעוו ןוא טבעווש רע רעכלעוו ןיא ,טֿפול יד ןעילֿפסױא טינ ןעק ועלדָא
 ןגַײטשרעבירַא טינ לכש רעד ןעק ױוזַא ,ףיוא םיא טלַאה סָאװ עקיצנייא סָאד
 סצ ,ןכלעוו ךרוד ךעלסילשסיוא ןוא ,ןכלעוו ןיא ,גנוצענערגַאב ןוֿפ זַײרק םעגעי
 רָאנ ןַײז ןעק קנַאדעג ַא .ןעקנעד ןוֿפ טייקכעלגעמ יד ןרעװ טכעלקריװרַאֿפ ןעק
 יו רעמ טשינ זיא ןעקנעד ,טגָאזעג יו ,םערָאװ ;טגנידַאב זיא סָאװ ,סָאד ןוֿפ
 ,םעד ךרוד רָאנ ןֿפירגַאב טרעװ םוטולָאסבַא רעד ,ןלעטש ןעגנוגנידַאב
 ןעמ סייוו ,ןסייוו רימ סָאװ ץלַא ןוא ;םיא ןוֿפ הגשה עדעי לטב טרעוו סע סָאװ
 רעזָאלמרָאֿפ ןוא רערעל רעד ןוֿפ ןגָארקעגסױרַא, זיא סָאװ סעּפע יװ ,רָאנ
 ןַײז טנעקעג זיא סע ןעװ רָאג טָאה סע ןתמא ןיא ױזַא יװ ."טייקכעלדנעמוא
 ףעלקריװ געמ ,טנגידַאב זיא סָאװ ,סָאד ןוֿפ רָאנ זיא קנַאדעג ַא זַא ,קֿפס ַא
 קנַאדעג רעד .גנורעדנּוװַאב רעטסֿפיט רעד ןוֿפ ךַאז ַא סלַא ןרעוװ טכַארטַאב
 :לע ךעלגעמ רָאנ זיא ןייזטסּוװַאב ;ןַײזטסּוװַאב סָאד ןגַײטשרעבירַא טינ ןעק
 עכלעוו ,קנַאדעג ןוֿפ טקעיבָא ןַא ןוא טקעיבוס ַא ןוֿפ (עזעטיטנַא) ץַאזנגעק יּפ
 עכלעוו ןוא (עיצַאלערָאק) ןרעדנַא םוצ רענייא תוכללש ןיא רָאנ טנַאקַאב ןענַײז
 ןסייװ רימ סָאװ ץלַא תעב ;קיטַײזנגעק ןרעדנַא םעד רענייא ןצענערגַאב
 טסַײג חועמ ַײס ,טקעיבָא רעדָא טקעיבוס חוּכמ ַײס ,םעד ןוֿפ קיגנעהּפָאמוא
 רעד ,טייקנגייא רעד חוּכמ ןרעדעי ןיא העידי ַא רָאנ ויא ,עירעטַאמ רעדָא
 ךיז ןענַײז רימ .ענעטלעז סָאד ,עטרעדנעעג סָאד ,ענעדיײשרַאֿפ סָאד ,טייהרעמ
 ,עיֿפָאסָאליֿפ יד זַא -- ןיא ערעל רעד טָא ןוֿפ אצוי-לעופ רעד זַא ,הדומ
 ןוֿפ טֿפַאשנסיװ ַא רעדייא רצמ סעּפע ףיוא יװ ריא ףױא טקוק ןעמ בוא
 ןוֿפ קידנעײגסױרַא זַא ,הדומ ןענַײז רימ ,טייקכעלגעממוא ןַא זיא ,"סטגנידַאב;
 .ללֹּכ עטסכעה ערעזדנוא ןיא וליֿפַא רימ ןענעק (ערַאלוקיטרַאּפ) ענלצנייא סָאד
 סָאד רַאֿפ רעכעה ןבײהֿפױא טינ ךיז לָאמ ןייק (סעצַאזילַארענעג) ןֿפירנַאב
 טשינ ןעק ,עירעטַאמ ןוֿפ ַײס טסַײג ןוֿפ ַײס ,ןסיװ רעזדנוא זַא ןעכעלדנע
 ,ץנעטסיסקע ןָא ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא עװיטַאלער יד ןוֿפ ןסיװ ַא יװ ןַײז רעמ
 טייטש -- ןענעקרעדוצנָא סָאד המכח עטסכעה רעזדנוא זיא סע -- עכלעוו
 ;סיוא ךיז טקירד ןיטסוגוַא טקנָאס יװ ,עיֿפגסָאליֿפ ןוֿפ לוֿבג םעד רעביא טַײװ
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 ,ךיא סייוו קידנסיוו) ,,6:0900806000 1201211 61 120018000 00808017
 .(ךיא סייוו ,טינ סייוו ךיא זַא ןוא ,טינ סייוו ךיא זַא

 ןשיװצ - ןקע ייוצ ןשיװצ טקנופלטימ רעד ןיא עטגנידַאב סָאד,

 םענייק סָאװ ,ןרעדנַא םעד רענייא סיוא ןסילש עכלעוו ,עטגנידַאבמוא ייווצ

 ,מ ןעמ רָאנ ,ךעלגעמ סלַא ןֿפַײרגַאב טינ ןעמ ןעק יז ןוֿפ

 ןעמעננָא ,"ןטירד םענעסָאלשעגסױא , ןוא "הריּתס ןוֿפ ּפיצנירּפ , יּפילע

 ,סוא רעבירעד טמוק ךָאנ גנוניימ רעד טָא טױל .קיטיינ סלַא םענייא

 רָאֿפ טינ טלעטש ןעמ .שלַאֿפ טינ רעבָא ,ךַאװש זיא דנַאטשרַאֿפ רעזדנוא זַא

 .עג יװצ עכעלגעמ ךַײלג סלַא טֿפַײרגַא ב רע יװ ,דנַאטשרַאֿפ םעד

 טלעטשעגרָאֿפ רָאנ טרעװ רע ;ןרעדנַא םעד רענייא לטֿבמ ןענַײז סָאװ ,ןעקנַאד

 ךעלגעמ סלַא ןייטשרַאֿפ וצ הוּכב טינ זיא סָאװ ,רענױזַא יו

 ,ןעגנווצעג זיא רע רעבָא רעמ טשינ ,ןקע עדייב יד ןוֿפ םענעי טינ ,םעד טינ
 ןוֿפ רענייא זַא ,ןטלַאה וצ ,רתוס קיטַײזננעק ךיז ןענַײז יז סָאװ םעט םעד תמחמ

 רָאט ןעמ זַא ,דומיל ןכעלצונ ַא ןֿפוא םעד ףיוא ןענרעל רימ ,קיטכיר זיא ייז
 סָאװ ,סָאד ןוֿפ סָאמ ַא רַאֿפ קנַאדעג ןוֿפ הגשה:חוּכ םעד ןעמעננָא טינ

 ןוֿפ זַײרק רעד זַא ,ןטלַאה וצ טינ טנרָאװעג ןרעװ רימ ןוא ;טריטסיסקע

 טנָאזירָאה רעד יו סיירג רעקיבלעז רעד ןוֿפ זַײװרעקיטיײנ זיא ןסיוו רעזדנוא

 חוּכב טינ ןענַײז רימ זַא ,אֿפוג ןַײזטסּוװַאב םעד ןיא .ןביולג רעזדנוא ןוֿפ

 ןליֿפ ,עכעלדנע סָאד ןוא עוויטַאלער סָאד רעדייא סרעכעה סעּפע ןֿפַײרגַאפ וצ

 ןביולג םעד ןוֿפ טרעטסַײגַאב גנוקעלּפטנַא רערַאברעדנּוװ ַא ךרוד ךיז רימ

 ךיז טניֿפעג סָאװ ,טגנידַאבמוא זיא סָאװ ,סעּפע ןַא ןוֿפ ץנעטסיסקע רעד ןיא

 ,"ןטייקכעלקריוװ ערַאבֿפַײרגַאב עלַא ןוֿפ זַײרק םעד רעטניה

 טינ טעז ךַאז רעד ןוֿפ גנורעלקרעד יד טָא ךעלריֿפסױא ןוא רָאלק יו
 ַאזַא ןיא טקירדעגסיוא רעבָא יז זיא ,קיטכיזרָאֿפ יז טרידֹוטש ןעמ ןעװ ,סיוא

 םעד רַאֿפ ךעלדנעטשרַאֿפ רעייז ןַײז טינ ןעק יז זַא ,םרָאֿפ רעטקַארטסבַא
 טימ ,ךַאז רעד ןוֿפ גנובעגרעביא ערעלֹוּפָאּפ רעמ ַא .רעזעל םענײמעגלַא

 ןיא סע ןעניֿפעג רימ יװ ,קנַאדעג םעד ןרירטסוליא סָאװ ןעגנודנעוונָא

 סע לָאז ןעמ ,ןכַאמ טעװ ,"קנַאדעג ןזעיגילער ןוֿפ ןצענערג יד , ךוב סלעסנַאמ
 םענ ךיא סָאװ ,ןגוצסױא עקידרעטַײװ יד ,ןײטשרַאֿפ רעסעב ןענעק

 רעזדנוא רַאֿפ גונעג ןַײז ןלעװ ,ךוב ןַײז ןוֿפ ןכַאמ וצ טײהַײרֿפ יד רימ

 ,קעווצ
 ?טסּוװַאב סָאד םרָאֿפ רעסָאװ ןיא ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ ףירגַאב םצע רעד,

 גנודיישרעטנוא ןַײא זַײװרעקיטײנ טסילש ,ןזַײװסױרַא טינ ךיז לָאז ןַײז

 :זטסּוװַאב ןַײז וצ ידּפ .ןרעדנַא ןַא ןוא טקעיבָא ןייא ןשיווצ

 טסּוװַאב ןַײז ןעק סעּפע רעד ןוא ; סעּפע ןוֿפ קיניזטסּװוַאב ןַײז רימ ןזומ ,קיג
 ,סָאד ןוֿפ טדײשעגּפָא טרעוו רע סָאװ םעד ךרוד רָאנ ,זיא רע סָאװ ,סָאד סלַא

 םערָאװ } גנוצענערגַאב זַײװרעקיטײנ רעבָא זיא גנודיישרעטנוא ,טינ זיא רע סָאװ

 רֶע זומ ,ןרעדנַא ןַא ןוֿפ ןרעװ טדיישרעטנוא ןענעק לָאז טקעיבָא ןייא ידּכ
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 רעדָא ,טינ טָאה רערעדנַא רעד סָאװ ,ץנעטסיסקע ןוֿפ םרָאֿפ עסיוועג ַא ןבָאה
 רערעדנַא רעד סָאװ ,םרָאֿפ זיא סע עכלעוו ַא ןבָאה טינ זומ רע ,טרעקיַאֿפ
 ינֹוא טינ ןעק רעכלעזַא סלַא "ףוס:ןיא , רעד זַא ,רָאלק רעבָא זיא סע ,ָאי טָאה
 עסיוועג ַא טינ טָאה רע סָאװ םעד ךרוד ,"ןכעלדנע, םעד ןוֿפ ןרעו טדיישרצט
 טלָאװ ןבָאה טינ ַאזַא םערָאװ ;ָאי טָאה ,"רעכעלדנע, רעד רעכלעוו ,טֿפַאשנגיײא
 םעד ךרוד ןדיישרעטנוא טינ ךיוא םיא ןעק ןעמ ןוא .גנוצענערגַאב ַא ןַײז
 }טיג טָאה "רעכעלדנע, רעד עכלעו ,טֿפַאשנגײא עסיוװעג ַא טָאה רע סָאװ
 סָאװ לייט ןייק ןײגנַײרַא טינ ןעק ןצנַאג "ךעלדנעמוא, ןַא ןיא יו תויה םערָאװ
 יז טדייש סָאװ ןמיס רעד ,אֿפוג טֿפַאשנגײא ענעי ךָאד זומ ,"ךעלדנע, זיא
 טינ רָאג טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא זומ ןוא "ךעלדנעמוא  ןַײז ךיוא ,רעטנוא
 רעדיוו ןבָאה רימ זַא ,סע טסייה .,?ןכעלדנע ,, םעד טימ סכעלטֿפַאשניײמעג ןבָאה
 רעד זיא לַאֿפ ןטייווצ םעד טָא ןיא םערָאװ ;טייקכעלגעממוא עטשרע יד לָאמַא
 יד טינ טָאה (ףוסןיא) "רעכעלדנעמוא, רעד סָאװ ,םעד ןיא רעדיוו קוליח
 םעד ןיא טגיל ,ױזַא דלַאב יװ ןוא ,טָאה "רעכעלדנע, רעד עכלעוו ןטֿפַאשנגיײא
 ךיז ןיא הריּתס ַא זַײװרעקיטײנ ןכלעזַא סלַא *ןכעלדנעמוא, םעניֿפ ןַײזטסוװַאב
 :ערגַאב יּפילע גנונעקרעד יד ןַײא טסילש ןַײזטסּוװַאב ַאזַא םערָאװ ; ןײלַא
 טצענערגַאבמוא תניחבב ןבעג רָאנ ןעק סָאװ ,סָאד ןוֿפ דיישרעטנוא ןָא גנוצענ
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 זַא ,ארֿבס יּפ:לע ןרעלקרעד וצ טינ ירמגל זיא עכלעוו ,הריּתס יד טָא;
 טרעװ ,קנַאדעג ןכעלשטנעמ ןוֿפ טקעיבָא רעװיטיזָאּפ ַא יא ףוס-ןיא רעד
 ןרעװ לטב סָאד) עיצַאגעג ַא יװ זיולב םיא טכַארטַאב ןעמ ןעוו ,רָאלק ךַײלג
 רימ סָאװ ץלַא בוא - ,גנוצענערגַאב זיא ןעקנעד רעדעי ביוא .,קנַאדעג ןוֿפ

 סלַא ןרעוו טכַארטַאב ,ןֿפַײרגַאב ןוֿפ ןיילַא טקַא םעד ךרוד ןיוש ,זומ ןֿפַײרגַאב
 ןכעלשטנעמ ַא ןוֿפ סע קידנטכַארטַאב ,"עכעלדנעמוא , סָאד זיא -- ?ךעלדנע,
 ןוֿפ ןַײז + ןענַארַאֿפ . טינ םעד רַאֿפ ןעמָאנ ַא יװ רעמ טשינ ,טקנוּפדנַאטש
 ַא ןגעװו ןדער .ןעקנעד וצ ךעלגעמ זיא סע עכלעוו רעטנוא ,ןעגנוגנידַאב ענעי
 טלָאװ ןעמ יװ טקנופ רעבירעד א ףוס:ןיא םעד ןוֿפ ףירגַאב
 הריּתס יד ,ָאטינ יא ,ָאד יא ןענַײז ןעגנוגנידַאב ענעי זַא ,ןגָאז תחַא המישנכ
 ןיילַא רימ סָאװ ,רעכלעזַא רָאנ זיא ,ףירגַאב ַאזַא ןיא ןעניֿפעג רימ סָאװ ,ועבָא
 ,ןעמונעגנָא הקיּתשב ןבָאה רימ סָאװ םעד ךרוד ,טגײלעגנַײרַא ןטרָאד םיא ןבָאה
 זיא ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ גנוגנידַאב יד .רַאבֿפַײרגַאב זיא ערַאבֿפַײרגַאבמוא סָאד זַא
 רימ ,גנוצענערגַאב זיא גנודיישרעטנוא ןוֿפ גנוגנידַאב יד ןוא ,גנודיישרעטנוא
 ַא טינ זיא עכלעו ,ללכב ץנעטסיסקע ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב ןייק ןבָאה טינ ןענעק
 ךס ַא ןוֿפ ענייא -- ך ַאז ַא זיא ןַײזטסּוװַאב ןיא :טרֿפב ץנעטסיסקע עסיוועג
 :טסּוװַאב ןוֿפ טקעיבָא ןכעלדנעמוא ןַא ןוֿפ טייקכעלגעמ יד קידנעמעננָא ,ןכַאז
 .ערגַאב יא טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ןיא רע זַא ,ןָא רעבירעד ךיא םענ ,ןַײז
 לַײװ ,סעּפע ךעלקריוו זיא רע זַא ,ןָא םענ ךיא -- טצענערנַאב טיג יא ,טצענ

 רע זַא ןוא ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ טקעיבָא ןייק ןַײז ןענעק טינ רע טלָאװ םעד ןֵא
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 סע סָאװ ,ןכייצ ןשיטסירעטקַארַאכ ןטייוװצ ַא ךָאנ טָאה ןַײזטסּוװַאב,
 טקעיכוס ַא ןַײז זומ סע .תוכ טש ַא ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא רָאנ ךעלגעמ זיא
 ךַאז רעדָא טקעיבָא ןַא ןַײז זומ סע ןוא ,קיניזטסּוװַאב זיא סָאװ ,ןָאזרעּפ רעדָא
 ;רַאֿפ ַא ןָא ןַײזטסּוװַאב ןייק ןַײז טינ ןעק סע .קיניזטסּוװַאב זיא רע סָאװ ןוֿפ
 .ינײארַאֿפ רעד ןיא רָאטקַאֿפ רעדעי ןוא ;ןרָאטקַאֿפ ייווצ יד טָא ןוֿפ גנוקינייא
 רעד .ןרעדנַא םעד וצ תוכַײש ַא טָאה רע לֿפיװ ףיוא רָאנ טריטסיסקע גנוק
 ; טקעיבָא ןַא ןוֿפ קיגיזטסּוװַאב זיא רע סָאװ ךרע-יֿפל רָאנ טקעיבוס ַא זיא טקעיבוס
 ןוֿפ טסַאֿפעגמוא טרעװ רע סָאװ ךרעייֿפל רָאנ טקעיבָא ןַא זיא טקעיבָא רעד
 אֿפוג ןַײזטסּוװַאב סָאד טרעװ ,ןרעװ לטב ןדייב ןוֿפ רענייא לָאז :טקעיבוס ַא
 :ָאסבַא , םעד ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב ַא ןבָאה זַא ,רָאלק ןֿפוא םעד ףיוא זיא סע ,לטב
 וצ ידכ ."ףוס-ןיא,, םעד ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב ַא יו ,רתוס ןיילא ךיז ױזַא טקנוּפ זיא "םוטול
 ,טקעיבָא ןַא זַא ,ןסיוו רימ ןזומ ,ןכלעזַא סלַא ?םוטולָאסבַא, םעד ןוֿפ קיגיזטסּוװַאב ן .ז
 סנייא ץלַא זיא ,ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא וצ תוכַײש ןיא זדנוא ךיז טיג רעכלעוו
 טָאה ןוא רוטַאנ רענעגייא ןַײז ןיא טריטסיסקע רעכלעוו ,טקעיבָא ןַא סָאװ
 יד זָא ,ןסיװ וצ רעבָא ידּכ ,ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא וצ טינ תוכַײש םוש ןייק
 ַאזַא ןוא ,ןעמַאזוצ ןכַײלגרַאֿפ יז ןענעק רימ ןוומ ,סנייא ץלַא ןענַײז עדייב
 טרעדָאֿפ סע זַא ,ךעלטנגײא טסייה סע  .הריּתס ַא ןיילַא ןיוש זיא ךַײלגרַאֿפ
 טימ ,קינױטסּוװַאב ןענַײז רימ סָאװ ןוֿפ ,סָאד ןכַײלגרַאֿפ וצ זדנוא ןוֿפ ךיז
 זיא אֿפוג ןכַײלגרַאֿפ סָאד תעב :קיניזטסּוװַאב טינ ןענַײז רימ סָאװ ןוֿפ ,סעּפע
 ענַײז ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב סָאד ךרוד ךעלגעמ רָאנ זיא ןוא ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ טקַא ןַא
 וליֿפַא ןטלָאװ רימ ביוא זַא ,ןֿפוא םעד ףיוא רָאלק זיא סע .ןטקעיבָא עדייב
 טינ ןֿפוא םושב רימ ןטלָאװ ,םוטולָאסבַא םעד ןוֿפ קיניזטסּוװַאב ןַײז טנעקעג
 ןַײז ןענעק רימ יװ ױזַא ןוא :םוטולָאטבַא רעד זיא רע זַא ,ןסיוו טנעקעג
 סָאװ סָאד סלַא םיא קידנענעק רָאנ ,ןכלעזַא סלַא טקעיבָא ןַא ןוֿפ קיניזטסּוװַאב
 טינ ןצנַאג ןיא רָאג ןענעק רימ זַא ,ןַײז הדומ יװ טוג ױזַא סע טסייה ,זיא רע
 ןוֿפ טקעיבָא ןַא סלַא זיא ךַאז עדעי .,,םוטולָאסבַא םעד ןוֿפ קיניזטסּוװַאב ןַײז
 םעד רעסיוא ןַײז ןעק ךַאז ַא סָאװ ןוא .װיטַאלער זַײװרעקיטיײנ ןַײזטסּױװַאב
 ."ןגָאז טינ ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ םרָאֿפ ןייק זדנוא ןעק סָאד ,ןַײזטסּוװַאב

 ןֿפוא ןקיבלעז ןֿפױא ןרעלקרעד ךיוא ךיז טזָאל רעבָא הריּתס יד טָא,
 זַײװרעקיטײנ זיא ץנעטסיסקע ןוֿפ קנַאדעג רעצנַאג רעזדנוא .עקירָאֿפ יד יװ
 ,סע ןֿפַײרגַאב רימ יװ ץנעטסיסקע ךָאד ןיא סע םערָאװ ,רעוויטַאלער ַא
 רַאֿפ ןעמָאנ ַא רָאנ זיא ,סע ןֿפַײרגַאב רימ יװ ,ץנעט סיסקע רעבָא
 רעזדנוא רַאֿפ טכַארבעג ןרעװ ןטקציבָא עכלעוו ןיא ,םינֿפוא ענעדײשרַאֿפ יד
 ענעדײשרַאֿפ ַא םורַא טמעג סָאװ ,קורדסיוא רענײמעגלַא ןַא --- ןַײזטסּוװַאב
 סָאװ ,ןעמָאנ ַא זיא ,טרעקרַאֿפ ,"םוטול ָא ס בַא, רעד ,ןתוכַײש לָאצ
 ןַא סיוא רָאנ טקירד רע ,קנַאדעג ןוֿפ טקעיּבָא ןייק סיוא טינ טקירד
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 ,טױבעגֿפױא טרעװ קנַאדעג רעד רעכלעוו ךרוד ,תוכַײש רעד ןוֿפ גנונעקיײלּפָא

 וֿב טקעיבָא ןַא רַאֿפ ץנעטסיסקע עטולָאסבַא ןעמעננָא ,רעבירעד

 טשינ ןריטסיסקע סע ןעוו ,תוכַײש ַא טריטסיסקע סע וַא ,ןעניימ זיא ,קנַאדעג
 סלֵא טריטסיסקע קנַאדעג ןוֿפ טקעיבָא ןַא .תוכַײש רעד ןוֿפ ןקורדסיוא יד יו רעמ
 םעד וצ טקעיבָא םענוֿפ תוכַײש רעד ךרוד ןוא תוכַײש רעד ןיא רעכלעזַא
 רעד .ןתוכילש עלַא ןוֿפ קיגנעהּפָאמוא זיא רעבָא ?םוטולָאסבַא, רעד ;} טקנעד סָאװ
 ןיא ןַײא ןֿפא םעד ףיא טסילש םוטולָאסבַא םעד ןוֿפ ףירגַאב
 ךרוד ,תוכַײש רעד ןוֿפ ןַײז טינ סָאד יא ,ןַײז סָאד יא טַײצ רעקיבלעז רעד
 סָאװ ,ןעלטימ ענעדײשרַאֿפ יד ןוא ;טױבעגֿפױא טרעוװ קנַאדעג רעד רענלעוו
 ױזַא טָארוקַא רָאנ ןענַײז ,םוטולָאסבַאג םעד ןלעטשוצרָאֿפ ךיז ןָא ןדנעוו רימ
 רעזדנוא ןיא ןגעלעג זיא סָאװ ,הריּתס רעד ןוֿפ ןעמרָאֿפ ענעדײשרַאֿפ ליֿפ
 ןבָאה ןיילַא רימ סָאװ ,ענױזַא ָאד ךיא זיא הריּתס יד .הרעשה רעטשרע
 טיג ןעק "םוטולָאסבַא, רעד זַא ,ןעגנורדעג טינ ןוֿפרעד זיא סע .טכַאמעג ךיז
 ןענעק רימ זַא ,ןעגנורדעג ןוֿפרעד רעכיז טסכעה רעבָא זיא סע ;ןריטסיסקע
 -- ?,טריטסיסקע רע יװ ןֿפַײרגַאב טינ םיא

 םעניײמעגלַא ןקיבלעז םעד ןעק ןעמ יװ ,ץזַײװנָא ָאד ךימָאל טציא
 רעס ןכלעװ ,ןעקנעד ןוֿפ גנידַאבדנורג רעדנַא ןַא ןוֿפ ןעלקיװטנַא ריֿפסױא
 -- ,ןעוועג אלממ טינ טָאה לעטנַאמ רעה ןוא ןזָאלעגסיױא טָאה ןָאטלימַאה .וו
 טכַארטַאב ןיוש טרָאֿפ רעטרעקעגמוא ןַײז ןיא ןבָאה רימ ןכלעװ ,גנידַאב ַא
 טסילש ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ טקַא רעקידנעטשלוֿפ רעדעי .ליײטּפָא ןקירָאֿפ םעד ןיא
 ַא רעדיא .טייקכעלנעע -- ךיוא תוכַײש ןוא דיישרעטנוא ץוחַא ןַײא
 ךַאז ַא ןלעטשּפונוצ ןעק רעדָא ,עעדיא ַא ןרעװ ןעק דנַאטשוצ רעקיטסַײג
 דנַאטשוצ טרָאס רעדנוזַאב ַא סלַא רָאנ טינ טסּוװַאב ןַײז רע זומ ,ןסיװ ןוֿפ
 ברוקמ סלא טנַאקַאב זיא רע עכלעוו וצ ,ןדנַאטשוצ עקידרעירֿפ ענעי רעדייא
 טסּוװַאב ןַײז ךָאנ רעטַײװ זומ רע רָאנ ;ייז ךָאנ רדסּכ ןעמוק ןַײז תמחמ
 עסיועג יװ טרָאס ןקיבלעז םעד וצ רעהעג סָאװ דנַאטשוצ ַא סלַא
 ןוֿפ ,"ןעגנורעדנע ןוֿפ עיצַאזינַאגרָאג ענעי ,ןדנַאטשוצ עקידרעירֿפ ערעדנַא
 עיצַארגעטניא עקידנַאנַאכָאנ ַא ןַײא טסילש ,טײטשַאב ןעקנעד סָאד רעכלעוו
 עיצַאיצנערעֿפיד עקידנַאנַאכָאנ ַא יה טוג ױזַא ,(גנוטֿפעחַאב ,גנוכַאמצנַאג)
 טלָאװ קורדנַײא רעקיטסַײג רעַײנ רעדעי ןעװ (גנודיישעצ ,גנורעדנוזּפָא)
 ןֿפפא ןסיװעג ַא ףיוא זיא סָאװ ,קורדנַײא ןַא יװ ןרָאװעג ןֿפירגַאב זיולב
 טייק ַא טַאהעג רָאנ ןטלָאװ רימ ןעװ --- עקידרעירֿפ יד ןוֿפ ן ד יי ש וַא פ
 זױלב ,טמוק רע תעשב ,זיא ייז ןוֿפ רענײא רעדעי סָאװ ,ןקורדנא ןוֿפ
 ןעועג ןַײזטסּוװַאב סָאד טלָאװ --- קורדנַײא ןקירָאֿפ םעד ןוֿפ ןדיישרַאֿפ
 סָאװ ןַײזטסּוװַאב ןקיסעמלגער םענעי ןֿפַאש וצ ידכ .סָאַאכ רעקידנעטשלוֿפ ַא
 טרילימיסַא לָאז קורדנַײא רעדעי זַא ,ךיז טרעדָאֿפ ,ץנעגילעטניא ןֿפור רימ
 ,יר רעד ןיא רעירֿפ ןעמוקעגרָאֿפ ןענַײז עכלעו ,ערעדנַא יד טימ ןרעוו
 וצ ענייא ךיז ןטלַאהרַאֿפ יז עכלעװ ןיא ,ןתוכַײש עקידרדסכ יד יא ,עדייב



 81 ןסיוו רציעי ןופ רעטקאראכ רעוויטאלער רעד

 רָאנ טינ ,טניימ ןריציֿפיסַאלק ןוא ;ןרעװ טריציֿפיסַאלק ןזומ ,ערעדנַא יד
 ,רוציקב .עכעלנע יד ןדניבֿפױנוצ ךיוא רָאנ ,עכעלגע טינ יד ןלײטּפָא
 טנעק רעד ןעמ סָאװ ,םעד ךרוד ךעלגעמ רָאנ זיא ךַאזַא ןענע קיטכיר
 ןיק ןעק ,ױזַא בוא זַא ,סיוא םעד ןגעקטנַא ןעמ טצעז רעמָאט .יז
 טֿפַאשטנעק ןייק רָאג אליפמ ןוא ,ןַײז טינ (עיצינגָאקו טֿפַאשטנעק עטשרע
 ןיא .זַײװתוגרדמ עקַאט טמוק טֿפַאשטנעק עקיטכיר :ץוריּת רעד ןיא ,טינ
 יד רעדייא ,דנַאטשרַאֿפ ןקידהליהּתכל ןוֿפ הגודמ רעטשרע רעד ןוֿפ ךשמ
 ןענַײז טלעוו רעכעלרעסיוא רעד טימ רעקרַאֿפ םעד ךרוד ןעמוק סָאװ ןליֿפעג !

 ןיא ןטֿפַאשטנעק עקיטכיר ןייק ןענַײז ,גנונעדרָא ןיא ןרָאװעג טכַארבעג
 יב סע טעז ןעמ יװ ,ןטֿפַאשטנעק יד .ָאטינ טרָאװ ןוֿפ ןעניז ןגנערטש
 ,ןַײזטסּוװַאב ןקידנסקַאװ ַא ןוֿפ טָאַאכ םעד ןוֿפ סױרַא םַאזגנַאל ןכיוק ,דניק ןדעי
 -- סעּפורג ןיא טלעטשעגֿפױנוצ ןרעװ ןעגנורַאֿפרע יד יװ רָאנ דלַאב יױזַא
 תוכַײש רעייז ןוא ןעגנודניֿפמע עטרזחעגרעביא טֿפָא רָאג יד יװ דלַאב ױזַא
 ןיוש ךיז ןזָאל ייז זַא ,טנַאקַאב ליֿפ ױזַא ףיוא ןרעװ ערעדנַא יד וצ ענייא
 לָאז ,רַאֿפ רעדיװ ןעמוק ייז רָאנ ןעװ ,עגױזַא ןוא ענױזַא סלַא ןענעקרעד
 רעשמ זיא ןענעק ב"וא זַא ,םעד ןגעקטנַא ןצעזסיוא ןלעװ רעטַײװ ןעמ
 ןשטנעמ םענעסקַאװרעד ַא רַאֿפ וליֿפַא ךָאד זיא ,ןענע קרעד ןקידרעירֿפ ַא
 טינ רעירֿפ טָאה רע עכלעוו ,ךַאז 8 ןוֿפ טֿפַאשטנעק ַא ןבָאה וצ ךעלגעממוא
 זַא ,קיּפסמ ץורית םעד טימ ןרעֿפטנערַאֿפ ץלַא ךָאנ סָאד ןעמ ןעק ;ןעזעג
 טרילימיסַא טינ זיא ,לָאמ ןטשרע םוצ טציא טעז רע סָאװ ,ךַאז יד לֿפיװ ףיוא
 ףיוא זיא יז ןוא ,טנַאקַאב טינ עקַאט יז ןיא ,ןכַאז ענעעזעג רעירֿפ טימ
 גנורעלקרעד יד ,ייז טימ טרילימיסַא זיא יז לֿפיװ ףיוא ,טנַאקַאב ָאי ליֿפ ױזַא
 ףיוא ןרעװ טריציֿפיסַאלק ןעק ךַאז ַא סָאװ ,ןיא סקָאדַארַאּפ םעד טָא ןוֿפ
 ,היח ַא .טײקידנעטשלוֿפ ןוֿפ תוגרדמ ענעדײשרַאֿפ ןוא םינֿפא ענעדיישרַאֿפ
 סָאד טקרעמ) ,טנַאקַאבמוא ןעװעג רעטציא זיב זדנוא זיא סָאװ ,לשמל
 ןעק ןעמ םגה ,ןענעקרעד ןגעװטסעדנוֿפ ןעמ ןעק ,("טנַאקַאבמוא , טרָאװ
 .ַאב ַא סלַא ,ןימ רעדָא גנוטַאג ןטמיטשַאב טסעֿפ ןייק וצ ןענעכערוצ טינ יז
 יד וצ --- ןעגנולײטּפָא ערעסערג יד ןוֿפ רענייא וצ טגנַאלַאב סָאװ שינעֿפעש
 ,קידהנושמ ױזַא זיא יז ביוא ,שיֿפ רעדָא םיאורּב עקידעכירק ,ןעלגױֿפ ,רעגייז
 םיאורב יד ןוא ריא ןשיװצ טֿפַאשחֿבורק ןייק ןָא טינ רָאג ךיז טעז סע זַא
 .גקור ַא סלַא ןריציֿפיסַאלק ךָאד יז ןעמ ןעק ,ןעגנולײטּפָא עלַא יד טָא ןוֿפ
 בוא ןוא ,ןייבנקור ןייק טינ טָאה סָאװ האירב ןימ ַאזַא סלַא רעדָא ,עקינייב
 יִצ ,קֿפס ןיא רָאג זיא ןעמ עכלעוו ןגעװ ,ןעמזינַאגרָא ענעי ןוֿפ ענייא זיא יז
 רעדָא ןזעו קידעבעל ַא) חמוצ ַא ןוֿפ רעדָא יח ַא ןוֿפ םינמיס רעמ ןבָאה ייז
 ךיז ןיא טָאה סָאװ ,ךַאז א זיא יז זַא ,תוחפה לכל ןעמ סייװ ,(סקיװעג ַא
 רָאג וליֿפַא זיא סע רעכלעװ ןגעװ ,ךַאז ןימ ַאזַא זיא יז בוא ןוא ,ןבעל
 זַא ,ָאטינ קֿפס םוש ןייק רעבָא זיא ,ןזעװ שינַאגרָא ןַא זיא יז יצ ,עגַארֿפ ַא
 טנעקרעד ןעמ לַײװ רעבירעד ,יז ןעק ןעמ ןוא ,עירעטַאמ קיטש ַא זיא יז
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 רָאנ ,טנַאקַאב םוקלוֿפ זיא ךַאז ַא זַא ,רָאלק זיא ןענַאדנוֿפ ,עכלצוַא סלַא ן
 טָאה ןעמ עכלעװ ,ןכַאז עסיװעג וצ ךעלנע םיטרּפ עלַא ןיא זיא יז ןעוו
 טינ זיא יז עכלעוו ןיא ,םיטרּפ יד ןוֿפ ךרע םעד טול זַא ;טקרעמַאב רעירֿפ
 יז בא ,רעבירעד ןוא :טנַאקַאב טינ יז זיא ךרע ַאזַא ןיא ,ייז וצ ךעלנע
 ןַא טעּפע טימ טֿפַאשניײמעג ןיא טינ טֿפַאשנגייא ןייק רָאג ןיטולחל טָאה
 ,ןסיוו רעזדנוא ןוֿפ ץענערג ןרעסיוא ןייטש ןיטולחל יז זומ ,ךַאז רעדנָא

 סע בא .ענונ ָאד זדנוא ןיא רעכלעװ ,סולש םעד טקרעמַאב טציא
 ?ךיז ןַא גניד, ַא) "טייקכעלקריוו םצע, ןַא ןוֿפ טֿפַאשטנעק ַא ןַארַאֿפ זיא
 יד זומ ,ךַאז רעד ןוֿפ ןעגגונַײש רע יד ןוֿפ סרעדנװַאב סָאװטע סלַא
 טֿפַאשטנעק ןוֿפ ץעזעג םעד ןגלָאֿפ ריא ןוֿפ ןבָאה ןעק ןעמ סָאװ טֿפַאשטנעק
 ,"נוילעה הביס , רעד ןוֿפ טֿפַאשטנעק ַא טּפיוהרעביא ןבָאה וצ ידּכ ,ללכב
 .ןריציֿפיסַאלק םיא ןעמ זומ ,'םוטולָאסבַאג םעד ןוֿפ ,'ףוס-ןיא, םעד ןוֿפ
 אזַא סלַא ןעקנעד םיא ןוֿפ ןעמ זומ ,םיא ןוֿפ ןעקנעד וויטיזָאּפ ןענעק וצ ידּכ
 רע ןעק .טרָאס םענעי רעדָא םעד ןוֿפ זיא סָאװ רענױזַא סלַא -- ַאזַא ועדָא
 ןבָאה רימ רעכלעװ ןוֿפ ,ךַאז זיא סע רעסָאװ יװ טרָאס ןכעלנע ןַא ןוֿפ ןַײז
 ןשיװצ .טינ זַא ,רָאלק ףױא ןביוא ןוֿפ זיא סע ?גנוַאֿפרע עקידמישוח ַא
 טגַײטש רעכלעו ,קוליח ַאזַא ןַײז זומ ענעֿפַאשעג סָאד ןוא עקידנֿפַאש סָאד
 ןעגנולײטּפָא ענעדײשרַאֿפ יד ןשיווצ ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,םיקוליח עלַא רעבירַא
 טימ ןרעוו טשימרַאֿפ טינ ןעק עטכַאזרוארעֿפ טינ סָאד .ענעֿפַאשעג יז ןוֿפ
 רעד אּֿפוג ןעמעג ערעיײז ןיא ןענַײז עדייב יד :טכַאזרוארַאֿפ זיא טָאװ ,םעד
 ןיא ןרעװ טלעטשעג טיג ןעק "ףוס:יןיא, רעד .ןועדנַא ןוֿפ רענייא ךפיה
 רע דלַאב יו םערָאװ ;ףוס ַא טָאה סָאװ ,סעפע טימ ןעמַאזוצ עפורג ןייא
 .ףוס :ןיא סיוא רַאֿפ ןרעו טכַארטַאב ןוש רע וומ ,טריפורג ױזַא טרעוו
 סעּפע טימ עירָאגעטַאק ןייא ןיא ?םוטולָאסבַא, םעד ןלעטש וצ ךעלגעממוא זיא סע
 ,ןועו ַא סלַא טשטַײטרַאֿפ טרעוו ?םוטולָאטבַא , רעד ןמז לֹּכ ,ויטַאלער זיא סָאװ
 ַא רשֿפא ןיא ,תוכַײש רעקיטייג ןייק ךרוד ןרעו טנכיײצַאב טינ ןעק סָאװ
 עיצַאקיֿפיסַאלק יּפלע רַאבקנעד טינ ןיא סָאװ ,'עכעלקריוו, סָאד זַא ,ארֿבס
 ךיז טימ עיצַאקיפיסַאלק יּפ=לע רַאבקנעד ןיא ,ערַאבנַײש סָאד טימ
 .ערעדנַא יד יו קיניזמוא ױזַא טקנוּפ זיא הרעשה ַאזַא !ןיילַא
 ,"הנוילעה הביס, רעד ןוֿפ טייהרעמ ןוֿפ קנַאדעג םעד ןַײא טסילש יז
 הריּתס ַא זיא קנַאדעג ַאזַא ןוא ;"םוטולָאסבַא, סעד ןוֿפ ,"ףוס-ןיא , םעד ןוֿפ
 בא לַײװ :"הביס עטשרע, ןייא יװ רעמ ןַײז טינ ןעק סע ,ןיײלַא ךיז ןיא
 סעפע זיא סע זַא ,ןעמענגָא ןוומ ןעמ טלָאװ ,ענייא יו רעמ ןַײז טלָאװ סע
 טלָאמעי ןוא ,הּביס ןייא יו רעמ קיטיײנ ןַײז לָאז סע טכַאמ סָאװ ,ןַארַאֿפ
 זַא ,רָאלק זיא סע ."חנוילעה הביס, עתמא יד ןַײז "סעפע, רענעי טלָאװ
 ןעו ,ןילַא ךיז טרעטשעצ ,"ןֿפוס-ןיא, רעמ רעדָא ייווצ ןוֿפ קנַאדעג רעד
 ,ןרעדנַא םעד רענייא קידנצענערגַאב ,"ןֿפוס - ןיא , עכלעזַא זַא ,טקנעדעג ןעמ
 טייהרעמ ַא עגונב קיטכיר זיא ענעגייא סָאד ןוא ."עכעלדנע, ןרָאװעג ןטלָאװ
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 ,ערעדנא טיפ ןעמַאווצ טריטסיסקע סָאװ ,?םוטולָאסבַא, ןַא ??ןטולָאבַא, ןוֿפ
 דלַאב יו זַא ,סע טסייה ,"ויטַאלער, ַא רָאנ ,?םוטולָאסבַא , ןייק רעמ טינ זיא
 םרָאֿפ ןייק טימ סַאלק ןייא ןיא ןרעו טלעטשעג טינ ןעק "עטגנידַאבמוא , סָאד
 ןעק ,"ןטננידַאבמוא , רעדנַא ןייק טימ טינ ךיוא ןוא ,ןכַאז ?עטגנידַאב , ןוֿפ
 רע זַא ,הדומ רעבָא ןעמ זיא .ןרעו טריציֿפיסַאלק טינ ןצנַאג ןיא רָאג רע
 סע טניימ ,טרָאס ַאזַא רעדָא ַאזַא ןוֿפ רענייא סלַא טנַאקַאב ןַײז טינ ןעק
 .רַאבקנעדמוא זיא רע זַא ,ןַײז הדומ

 ךיז טזָאל ןעקנעד ןוֿפ אֿפוג רוטַאנ רעד ןוֿפ זַא ,ױזַא טָא ןעעז רימ
 ירד ףיוא ןסיו רעזדנוא ןוֿפ רעטקַארַאכ רעוויטַאלער רעד ןריֿפסױרַא
 יו ןוא זילַאנַא יפ.לע סע ןעניֿפעג רימ יו ,קנַאדעג ַא ,םינֿפוא ערעדנוזַאב
 ,תוכ ַײש ןַײא טסילש ,ארֿבס רעדעי ןיא ןזיװעגסױרַא וויטקעיבָא סע ןעעז רימ
 טָא ןוֿפ ןרעדעי סױרַא טינ טזַײװ סָאװ ,סָאד ,טייקכעלנע ןוא קוליח
 רעבירעד ןוא .טֿפַאשטנעק ןייק ךיז ןוֿפ ןבָאה טינ טזָאל ,םינמיס ַײרד יד
 ןיק סױרַא טינ טלעטש "עטגנידַאבמוא, סָאד יו ױזַא זַא ,ןגָאז רימ ןענעק
 ,רַאבקנעדמוא קיכַאֿפײרד סע זיא ,ַײרד יד ןוֿפ ןמיס ןקיצנייא

 ןעזורעד ךיוא רימ ןענעק טייהרָאװ עסיורג ענעגייא יד טָא ,25 8
 ןכורעטנוא וצ טָאטשנָא .טקנופדגַאטש רעדנַא ןַא ךָאנ ןוֿפ קידנקוקסױרַא
 סױרַא ךיז ןזַײװ ייז יו טקעויד ַײס ,ןטֿפערק עלעוטקעלעטניא ערעזדנוא
 ,קנַאדעג ןיא סיורא ךיז ןוַײװ ייז יװ טקעריד טינ ַײס ,ןעקנעד ןוֿפ השעמ תעב

 רעד ףיױא קילב ַא ןעוט רימ ביוא ,רעטרעוו ןיא סיוא ךיז טקירד רע תעב

 ךיא רימ ןענַײז ,טלעװ רעד ןוא דנַאטשרַאֿפ םעד ןשיװצ גנודניברַאֿפ

 גנשטַײטרַאֿפ רעד ןיא ןיוש .סולש םענעגייא םעד ןעמענוצנָא ןעגנוווצעג

 רענײײמעגלַא טספעה ןַײז ןיא סע קידנטכַארטַאב ,"ןבעל, טרָאװ םענוֿפ אֿפוג

 .ןקרעמ קנַאדעגסולש רעקיזָאד רעד ןיוש ךיז טזָאל ,םרָאֿפ (רעטקַארטסבַא)

 טינ ייז טכַארטַאב ןעמ ןעוו ,ןטקַאסנבעל עלַא ןוֿפ קעווצ רעטצעל רעד

 ?ןָאלַאב סָאד זיא ,(םענייא ןיא ץלַא) לבמַאסנָא ןיא רָאנ ,טייהרעטרעדגוזענּפָא

 עסיוועג ךרוד ןעמוקרָאֿפ זומ סָאװ ןסעצָארּפ עכעלרעסיוא עסיוועג ןוֿפ ןריס

 עכעלרעסיוא עכעלרעהֿפױאמוא ןַארַאֿפ ןענַײז סע .,ןסעצָארּפ עכעלרעניא

 עשינַאגרָא יד סָאװ ןוֿפ ,ףָאטש םעד ןעגנערבוצרעטנורַא ןכוז עכלעוו ,ןטֿפערק
 טוַײװ עכלעוו ,גָאװכַײלג רעטסעֿפ ןוֿפ דנַאטשוצ םענעי וצ ,ןעײטשַאב רעּפרעק
 עכעלרעניא ןַארַאֿפ ןענַײז סע ;רעּפרעק עשינַאגרָא-טינ יד ַײב סױרַא ךיז
 יד ןוא ;ץנעדנעט רעקיזָאד רעד ןגעקטנַא רדסּכ ןֿפמעק עכלעוו ,ןטֿפערק

 טכַארטַאב ןענעק ,ןבעל סָאד ףיונוצ ןלעטש סָאװ ,ןעגנורעדנע עַײנ קיביײא

 רימ ,ףמַאק ןקיזָאד םעד ןוֿפ גנוטלַאהנֶא רעד ןיא ןטנעדיצניא סלַא ןרעוו

 רעקידנעייטש ַא ןיא רעּפרעק םעד ןטלַאהוצֿפױא ידּכ זַא ,ליּפשַײב םוצ ןעניֿפעג

 (ןקוליסּפָא קיטַײזנגעק ךיז ןרעװ טריזילַארטיײנ ןגָאװ עסיוועג ןעזומ ,טיציזָאּפ

 וצ ךיז טיצ סָאװ ,ןַאגרָא רעדָא רבא רעדעי :ןעגנוגנערטשנָא עסיוועג ךרוד
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 ןיא רע עכלעװ וצ רעּפרעק ןוֿפ ןלייט יד רעטנווַא טפעלש ןוא דרע רעד

 גנוגנערטשנָא רעד ךרוד עיציזָאּפ ןַײז ןיא ןרעוו ןטלַאהעגֿפױא זומ ,ןדנובעגוצ

 ,ןטֿפערק עפורג יד :רעטרעו ערעדנַא ןיא ,רעדָא ;ןעלקסומ עסיוועג ןוֿפ

 ,דרע רעד וצ רעטרעק םעד ןגיוצענוצ ,ןזָאל יז לָאז ןעמ ןעו ,טלָאװ עכלעוו

 ,ףךיוא יװַא .טֿפערק ןוֿפ עפורג רעדנַא ןַא ךרוד טריטנַאלַאבנגעק ןרעוו זומ

 זומ ,דַארג ןסיװעג ַא ףיוא רעּפרעק םענוֿפ רוטַארעּפמעט יד ןטלַאהוצֿפױא ידכ

 יד ןיא ץיה יד ןַײהַא טיצ ןוא טיירּפשעצ סָאװ ,סעצָארּפ רעכעלרעסיוא רעד

 סעצָארּפ ןכעלרעניא םענעטסָאמעגנָא ןַא ןוֿפ ןרעװ טֿפמעקַאב ,ןכַאז קימורַא

 וצרעד ןוא ;ץיה עשירֿפ טלקיװטנַא רעכלעוו ,ןעגנודניברַאֿפ עשימעכ ןוֿפ

 עסיװעג רעביא טרעװ ץיח ןוֿפ רעװנגָא רעד ביוא זַא ,ױזַא ךָאנ סע טעברַא

 יד טרעװ ,רענעלק רעדָא רעסערג טֿפול רעקימורַא רעד ןיא ןעגנורעדנע

 סָאד ןוא .רענעלק רעדָא רעסערג ךיוא רעפרעק ןיא ץיח ןוֿפ עיצקודָארּפ

 .ללכּב ןעגנוקריוו עשינַאגרָא ַײב םוטעמוא רימ ןעניֿפעג ענעגייא

 וַא ,רימ ןעעז ,ןבעל ןוֿפ םינימ ערעקירעדינ יד ןטכַארטַאב רימ ןעוו
 עטקעריד ןענַײז ,ןטלַאהענֿפױא ןֿפוא םעד ףיוא ןרצװ סָאװ ,ןעגנומיטשנַײא יד
 טײטשַאב טֿפַארקסנּבעל רעייז סָאװ ,ןסקיװעג ַײב וגַײהד יװ ;עטושּפ ןוא
 עכלעװ ,ןעגנוקריו עשימעכ ןוא עשיטָאמסָא ענױזַא ןוֿפ לייט ןטסערג ןיא
 ,ץיה ,טכיל ןוֿפ ייז םורָא ץנעטסיסקע רעקיטַײצכַײלג רעד וצ טסַאּפעגנָא ןענַײז

 יב לעיצעּפס ןוא ,רעבָא םיאורב טקידעבעל ַײב ,רעַײזןלױק ןוא רעסַאװ

 ,טריצילּפמָאק קרַאטש ןעגנומיטשנַײא עקיזָאד יד ןרצוו ,םינימ ערעכעה ערעייז

 תואיצמב טינ ןענַײז ךיז ןרעג ןוא ןסקַאװ רעייז רַאֿפ ןלַאירעטַאמ יד יװ ױזַא

 ןעגַײז ייז רָאנ ,קיטיינ ןבָאה ןסקיוװעג יד סָאװ ןלַאירעטַאמ ענעי יװ ,םוטצמוא

 :סיוא ייז ןוומ ,ןעמרָאֿפ ענעדײשרַאֿפ ןיא ןוא רעצעלּפ עטַײװ ןיא ןֿפרָאװעצ

 רעד ןיא ןעגנערב ייז זומ ןעמ ןוא ןגירקנַײרַא ייז זומ ןעמ ,ןרעװ ןענוֿפעג

 טיוג יד ךיז טמענ ןוֿפרעד ,רעּפרעק ןיא ןרעװ וצ טרעצרַאֿפ םרָאֿפ רעקיטכיר
 ךיז טמענ ןוֿפרעד ;ןרעדנַא םעד ףיוא ץַאלּפ ןייא ןוֿפ ןגעװַאב ןעגעק וצ ךיז

 .ןציוַאב וצ קיטײנ זיא רעבירעד ;םישוח ענעדײשרַאֿפ ןבָאה וצ טױנ יד

 ןבָאה וצ קיטײנ ןיא רעבירעד ;ןסַײרעצ ףױא םילֹּכ ןוא גַײצעג:רעּפַאכ

 =ענוצ רדסּכ עלַא יד טָא זַא ,רעבָא טקרעמַאב ,טַארַאּפַא:ײדרַאֿפ ןקיצנוק ַא

 ןטלַאהוצֿפױא ןעלטימסּפליה יו רעמ טשינ םצעב ןענַײז סעיצַאקילּפמָאק ענעמוק
 עשימעכ ,עשיזיֿפ ענעי ןגעקטנַא סנַאלַאב ןשינַאגרָא םעד ןוֿפ טײקצנַאג יד

 טקרעמַאב ןוא .ןכַאמ וצ בורח םיא ןבערטש עכלעוו ,תוחוּכ ערעדגַא ןוא
 םעד ןעניד סעיצַאקילּפמָאק ענעמוקעגוצ רדסּכ יד טָא תעב ןַא ,רעמ ךָאנ
 עכעלרעסיוא ןוא עכעלרעניא יד ןשיווצ גנוסַאּפוצ רעכעלדנירג רעד ןופ קעווצ

 ןעגנוסַאּפוצ עקידרעטַײװ יוװ טשינרָאג רעמ אֿפוג ןיילַא ייז ןענַײז ,ןעגנוקריוו

 יד ןענַײז ןעז סָאװ םערָאװ .ןעגנוקריו עכעלרעסיוא ןוא עכעלרעניא ןשיווצ
 רעדָא ,ביור ריא ךָאנ טגָאי היח-בױר ַא עכלעו טימ ,ןעגנוגעװַאב עקיזָאד

 ןיא ןעגנורעדנע עסיװעג רעסיוא ,ןֿפױלטנַא וצ טכוז ןברק ריא עכלעוו טימ
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 ןעגנורעדנע עסיוועג ףיוא ןרעֿפטנע וצ טסַאּפעװצ ןענַײז סָאװ ,םזינַאגרָא םעד

 ןוֿפ טעברַא לקיטש עטלעטשעגֿפױנוצ סָאד ויא ןעד סָאװ ?הֿביבס ןַײז ןיא

 ,נגייא עשיזיֿפ ןוֿפ תוכַײש רעקיטַײזנגעק רעלעיצעּפס ַא ץוחַא ,ןסיב ַא ןּפַאטרעד

 עגעגנולשעגרעטנורַא סָאד טגנערב סָאװ ,סעצָארּפ רעד זיא ןעד סָאװ ? ןטֿפַאש

 ַא טינ בוא ,רעּפרעק ןיא ןרעװ וצ טרילימיסַא םרָאֿפ רעקיסַאּפ רעד ןיא ןסע

 :ַאכעמ יד ףיא טרעֿפטנע רעכלעו ,ןעגנוקריוו עשימעכ ןוא עשינַאכעמ גנַאג

 טרעװ סע -- !זַײּפש יד טריזירעטקַארַאכ סָאװ ,ןעגנוקריוו עשימעכ ןוא עשינ

 .סָאמעגוצ יד זיא םרָאֿפ רעכַאֿפנײא ןַײז ןיא ןבעל סָאד תעב זַא ,רָאלק ןוֿפרעד

 עסיװעג וצ ןעגנוקריו עשימעכ-לַאקיזיֿפ עכעלרעניא עסיוועג ןוֿפ טייקנט

 ַא וצ סױרָאֿפ טירט רעדעי זיא ,ןעגנוקריוו עשימעכ:לַאקיזיֿפ עכעלרעסיוא

 יעלע רעקיזָאד רעד ןוֿפ גנוטלַאהסיוא ערעסעב ַא רָאנ םרָאֿפסנבעל רערעכעה

 .ןעגנוסַאּפוצ ערעדנַא ןוֿפ גנוריֿפנַײא רעד ךרוד גנוסַאּפוצ רערַאטנ;מ

 םיא קידנגײלרעדנַאנוֿפ ןוא לֿפט ןדעי ףירגַאב םעד טָא ןוֿפ קידנֿפרַאװּפָארַא

 טשטַײטרַאֿפ ןעק ןבעל סָאד זַא ,רימ ןעניֿפעג ,םרָאֿפ רעטקַארטסבַא טטכעה ןַײז ןיא

 עכעלרעסױא וצ עכעלרעניא ןוֿפ גנוסַאפוצ עקידנַאנַאכָאנ ַא --- סלַא ןרעװ

 עקיזָאד יד זַא ,רימ ןקעדטנַא ,ױזַא סע ןשטַײטרַאֿפ רימ ןעװ ןוא ,ןתוכַײש

 יוצ ןבעל עשיכיסּפ סָאד יא ,עשיזיפ סָאד יא ,ןדייב םורַא טמענ עיציניֿפעד

 טזַײװַאב ,דנַאטשרַאֿפ ןָא ןֿפור רימ סָאװ עקיזָאד סָאד זַא ,ןעעזרעד רימ ,ךַײלג

 עכעלרעניא יד עכלעוו וצ ,ןתוכַײש עכעלרעסיוא יד ןעװ ,טלָאמעד טשרע ךיז

 ןיא קעװַא טַײװ ןוא טריצילּפמָאק ,ךַײרלָאצ ןרעװ וצ ןָא ןבייה ,טסַאּפעגוצ ןענַײז

 דנַאטשרַאֿפ םענוֿפ טירשרָאֿפ ןדעי ןוֿפ ךוּת רעד זַא ;םיור ןיא רעדָא טַײצ רעד

 עקידנעטשלוֿפ רעמ ,ענעדײשרַאֿפ רעמ ץלַא ןוֿפ גנוריֿפנַײא רעד ןיא טיײטשַאב

 ןעגנודניֿפרע עטסכעה יד וליֿפַא זַא ןוא ;ןעגנוסַאּפצ עטלקיװרַאֿפ רעמ ןוא

 ןֿפ ןתוכַײש עקיטסַײג ףיוא ןרעװ ןֿפרָאװעצ ןענעק טֿפַאשנסיװ רעד ןוֿפ

 ַאזַא ףױא טלעטשעגֿפױנוצ ,ןַײז ןקידרדסּכ ןוא ץנעטסיסקע רעקיטַײצכַײלג

 רעקיטַײצכַײלג ןוֿפ ןתוכַײש עסיועג טימ ןעמיטש ךעלטקניּפ לָאז סָאװ ןֿפוא

 .ליטָאמ ַא .ךעלרעסיוא רָאֿפ ןעמוק עכלעװ ,ןַײז ןקידרדסּכ ןוא ץנעטסיסקע

 וצ קידנכירקרעד ףוסל ןוא ןַײרַא טלעװ רעד ןיא טַאלג קידנכירקמורַא ,למערעוו

 -- ךעלטעלב יד ןסערֿפ וצ ןָא טבייה ,חיר ןסיװעג ַא טָאה סָאװ סקיוועג ַא

 ןלעיצעּפס ַא ןשיװצ תוכַײש עשינַאגרָא ןַא רע טָאה ךיז ןיא קינייװעגיא

 רעד ףױא טרעפטנע עכלעװ ,םישעמ ןוֿפ רדס ןלעיצעּפס א ןֹוא קורדנַײַא

 רעכלעװ ,גנילרעפש רעד  ,זַײּפש ןוא חיר ןשיװצ ןסיורד ןוֿפ תוכַײש

 רעטריצילּפמָאק רעמ רעד טױל ןעגנולדנַאה ענַײז ןיא טריֿפעג טרעװ

 -עוװ  ליטָאמ םעד ןוֿפ טמוקַאב רע סָאװ ןקורדנַײא ןוֿפ תוכַײש רעקיטַײזנגעק

 ערעדנַא טיול ךױא ןוא ,ןעגנוגעװַאב ןוא רילֲאק ,טלַאטשעג סלמער

 םעד ןוא עיציזָאּפ סלמערעװ םעד ןטסעמ עכלעװ ,ןתוכלש עקיטַײזנגעק

 רעקיטַײזגנעק ןיא עסיװעג טכערוצ טגנערב -- ךיז טניֿפעג רע ּוװ קחרמ

 ןענעק לָאז רע זַא ,טרַא ַאזַא ףוא ןעגנוגעװַאב:לקסומ עקידנעייטש תֹוכִַָש
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 ליֿפ ַא ךרוד ,ךייה רעד ןיא קידנבעוש ,למערעװ.ליטָאמ סָאד ןוט ּטַאכ ַא
 יד ןוֿפ קורדנַײא ןַא רעברַאּפש רעד טגירק ,םיור ןוֿפ עקערטש רערעסערג
 ,רָאֿפ טלעטש גנילרעפש רעד סָאװ ,גנוגעװַאב ןוא טלַאטשעג ןוֿפ ןנוכַײש
 ןוא -וורענ עקידתוכַײש ןוֿפ ייר ערעגנעל ןוא עטריצילּפמָאק רעמ ליֿפ יד ןוא
 עלַא יד ףיוא רעֿפטנע סלַא ךרוד טכַאמ רע עכלעװ ,ןעגנורעדנע:לקסומ
 ךעלדנע טניװעג ,ץיציזָאּפ סגנילרעּפש םעד ןוֿפ ןתוכַײש עטרעדנערַאֿפ עלַײװ
 עלַײװ עלַא יד טָא וצ טסַאּפעגוצ ןעלטקניּפ ןענַײז יז ביוא ,גיז םעד
 תוכַײש ַא טלעטשעגטסעֿפ גנורַאֿפרע יד טָאה רעגעי םעד ַײב ,ןתוכַײש ערעדנַא
 ןעלגױֿפ ןוֿפ ןסיש םעד ןוא ,רעברַאּטש ַא ןוֿפ ןעילֿפ ןוא ןעזסיוא םעד ןשיוװצ
 תוכַײש ַא ןרָאװעג טלעטשעגטסעֿפ םיא ַײב זיא ךיוא ;תויח ערעדנַא ןוא
 קחרמ ןסיװעג ַא ןכערּפשטנַא סָאװ ,היאו רעד ןוֿפ ןקורדנַײא ענעי ןשיװצ
 ןוֿפ טנרעלעג ךיוא טָאה רע ןוא ;סקיב ןַײז ןוֿפ םעגרַאֿפ םעד ןוא ,םיור ןיא
 רע סָאװ סָאד ןבָאה זומ עיציזָאּפ ןוֿפ ןתוכַײש עכלעוו ,סעיצַאװרעסבָא עטֿפָא
 ,לגױֿפ ןקידנעילֿפ םעד ןוֿפ סױרָאֿפ ןיא לסיב ַא טקנופ ןסיװעג ַא וצ טעז
 ןעמ ןעק ענעגייא סָאד ,ןֿפערט ןוא ןסיש םיא ףיוא ןענעק טעװ רע ועדייא
 יםילֲע .סקיב םעד ןוֿפ גנוריצירבַאֿפ רעד וצ קירוצ ןייג ןלעװ רימ ביוא ,ןעז
 םעד ןוא טייקטכידעג ,רילָאק ןשיװצ ץנעטסיסקע רעקיטַײצכַײלג ןוֿפ תוכַײש
 לַארענימ רעסיװעג ַא זַא ,ןעמ סייוו ,דרע רעד ןיא ךיז טניֿפעג רע ּוװ ץַאלּפ
 ,אצוי.לעוּפ ַא זיא ןזַײא םעד םיא ןופ ןגירקסױרַא סָאד ןוא ;ןוַײא סיוױַא טיג
 עקיטַײזנגעק ַא ןבָאה סָאװ ,ערעזדנוא ןטַאט עסיוועג ןעו ,סױרַא טמוק סָאװ
 עכלעוו ,ןטֿפַאשדנַאװרַאֿפ עקיטַײזנגעק עסיוועג וצ טסַאּפעגוצ ןענַײז ,תוכַײש
 ַא ןיא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,םייל ןוא ןליוק ,ןייטשנזַײא ַײב םורַא ךיז ןזַײװ
 ןוא רעטַײװ טירט ַא ךָאנ רעטנורַא ןעייג רימ בוא ,רוטַארעּפמעט רעכיוה
 רעװלופסיש סָאװ רַאֿפ ,ןרעלקרעד זדנוא לָאז רע ,רעקימעכ ַא ןטעב
 ַא ךָאנ רעקיטַאמעטַאמ ַא וצ ךיז ןדנעװ רימ בױא רעדָא ;טרידָאלּפסקע
 ץלַא זַא ,סיוא רימ ןעניפעג ,(ןליוק ןוֿפ ףיול םעד) ןליטקעשזָארּפ ןוֿפ עירָאעט
 ענײמעגלַא ןוא עלעיצעּפס חוכמ קר זיא ןענרעל זדנוא ןענעק ייז סָאװ
 ,ןטֿפַאשנגיײא ןשיװצ ןַײז ןקידרדסּכ ןוא ץנעטסיסקע רעקיטַײצכַײלג ןוֿפ ןתוכַײש
 ,ןקרעמַאב טצעלוצ ָאד רימָאל ןוא ,ןכַײלג סָאד ןוא ,ןעמיור ,ןעגנוגעװַאב
 רעזדנוא טכַאמ סָאװ סָאד -- טייהרָאוו ןָא ןֿפור רימ סָאװ סָאד זַא
 רָאנ טושּפ זיא -- ןבעל ןוֿפ םויק םעד ףיוא טלַאה ןוא ךַײרגלָאֿפרע טעברַא
 עוויטקעיבָא יד ןוא עװיטקעיבוס יד ןשיװצ גנומיטשנַײא עכעלטקניּפ יד
 טריֿפ סָאװ סָאד -- תועט ןָא ןֿפור רימ סָאװ סָאד ,טרעקרַאֿפ ןוא ;ןתוכַײש
 עכלעזַא ּוװ דנַאטשוצ רעד זיא -- טיוט םוצ אליממ ןוא טָארקנַאב וצ זדנוא
 ,ָאטינ ןענַײז ןעגנומיטשנַײא עכעלטקניּפ

 ךיוא קידנענעכערטימ ,ןעגנונילשרע ענַײז עלַא ןיא ןבעל סָאד רעבָא ביוא
 ןסַאּפוצ דנַאנַאכָאנ ןיא טײטשַאב ,ןעמרָאֿפ עטסכעה ענַײז ןיא דנַאטשרַאֿפ םעד
 ףיוא ןבױא ןוֿפ זיא טלָאמעד ,עכעלרעסיױוא יד וצ ןתוכַײש עכעלרעניא יִד
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 .תוכַײש) ןװיטַאלער ַא זַײװרעקיטײנ טגָארט ןסיװ ץנַאג רעזדנוא זַא ,רָאלק
 לד ןיא (עיצינגָאק) ןענעק עטסכַאֿפנײא סָאד זַא דלַאב יװ .רעטקַארַאפ (ןקיד
 עכלעוו ,ןדגַאטשוצ עוויטקעיבוס ןשיווצ גנודניברַאֿפ רעסיוועג ַא ןוֿפ גנוריֿפנַײא
 יװ ןוא ;ןטֿפערק עוװיטקעיבָא ןשיװצ גנודניברַאֿפ רעסיוועג ַא ףיוא ןרעֿפטנע
 ןוֿפ גנוריֿפנַײא יד זיא ןענעק טריצילּפמָאק רעמ ,רעטעּפש רעדעי זַא דלַאב
 סָאװ ,ןדנַאטשוצ ענױזַא ןוֿפ גנודניברַאֿפ רעטלקיװרַאפ רעמ רעסיוועג ַא
 ענױזַא ןוֿפ גנודניברַאֿפ רעטלקיװרַאֿפ רעמ רעסיװעג ַא ףיוא ןרעֿפטנע
 טינ לָאז סעצָארּפ רעקיזָאד רעד טַײװ יװ זַא ,רָאלק ןוֿפרעד זיא -- ןטֿפערק
 לָאמ ןייק אֿפוג ןטֿפערק יד רעדָא אֿפוג ןדנַאטשוצ יד רע ןעק ,ןרעװ טריֿפעג
 עכלעו ,קידנעניפעגסיוא ,לכש ןוֿפ הגשה רעד ןוֿפ לובג םעניא ןעגנערב טינ
 -- ערעסָאװ ךָאנ ןעמוק ןכַאז ערעסָאװ ןוא עכלעוו טימ ןעמַאזוצ ןעמוק ןכַאז
 רעמ טשינ ץלַא רימ ןבַײלב--ארימג דע סיוא סע טשרָאּפ ןעמ זַא ,ןעמונעגנָא
 סָאװ ןצנעטסיסקע ןוֿפ ןוא ןצנעטסיסקע עקיטַײצכַײלג ןוֿפ ןטקַאֿפ יד ַײב יװ
 טניימ ןסיו ןוֿפ השעמ עדעי בױא .,ערעדנַא יד ךָאנ ענייא ןעמוק
 טימ ךַײלג לעלַארַאּפ טייג סָאװ ןַײזטסּוװַאב ןיא תוכַײש ַא ןֿפַאש סָאד
 (רעקידתוכַײש) רעויטַאלער רעד זיא טלָאמעד ,הביֿבס רעד ןיא תוכַײש ַא
 שיטקַאֿפ טרעװ רע -- ןיילַא ךיז ןוֿפ רָאלק ןסיו רעזדנוא ןוֿפ רעטקַארַאכ
 ןֿפרסױרַא טניימ ןעקנעד דלַאּב יװ .,תמא רעקיֿפױאנבױא ןוא םזִירט ַא
 .ןקירדסיוא טינ לָאמ ןייק ןתוכַײש יװ רעמ קנַאדעג ןייק ןעק ,ןתוכַײש

 זיא לּכש םעד זַא ,ןקרעמַאב וצ ןלעֿפרַאֿפ טינ ַײברעד ָאד רימָאל ןוא
 סָאד ,ןייטש ןבַײלב ןומ רע סָאװ ַײב ,סָאד ץוחַא עגונ טשינ רָאג רעמ עקַאט
 זדנוא ןעק סָאװ ,ןסיוו עקיצנייא סָאד זיא ,ןכיירג וצ חוּכב ןבָאה רימ סָאװ ,ןסיוו
 יד ןוא עכעלרעניא יד ןשיװצ גנומיטשנַײא ןַא ןטלַאהֿפױא .ןצונ ןעגנערב
 ןבעל רעזדנוא ףיונוצ טלעטש סָאװ ,עקיזָאד סָאד -- ןעגנוקריוו עכעלרעסיוא
 ךשמה םעד ךעלגעמ טכַאמ ןוא טרַאװנגעג רעד ןוֿפ טנעמָאמ ןדעי ןיא
 רָאנ ךיז טרעדָאֿפ ףיורעד --- ,ןטנעמָאמ עקידנעמוק יד ןיא ןבעל ןוֿפ
 רעײז ןיא זדנוא ףיוא ןקריו סָאװ תותוּכ יד ןגעװ העידי ַא ןבָאה וצ
 ריֿפ דנוא ןַא, ןענַײז ייז יװ טינ רעבָא ,ןעמוק ןקידרדסּכ ןוא ןַײז ןקיטַײצכַײלג
 ןטֿפַאשנגיײא ענעדנוברַאֿפ ייוװצ ןענַײז *ת, ןוא "ש, ,ליּפשַײב םוצ ,ביוא ,"ךיז
 יד ןעגַײז "ב, ןוא "א, תעב ,טקעיבָא ןכעלרעסיוא זיא סע ןכלעװ ַא ןוֿפ
 טֿפַאשנגיײא יד תעב ביוא ןוא ; ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא ףיוא ןכַאמ ייז סָאװ ,ןטגנוקריוו
 יד טֿפור ,'א, דנַאטשוצ ןקיטליגכַײלג םעד סױרַא ודנוא ןיא טֿפור יש,
 "בע דנַאטשוצ ןקיטסַײג ןכעלצרעמש םעד סױרַא זדנוא ןיא *ת, טֿפַאשנגייא
 ףרַאד ןעמ סָאװ ץלַא זיא טלָאמעד ;(גנוקידעשַאב רעשיזיֿפ ַא קידנכערּפשטנַא)
 רעקידנעטש רעד זיא "ש, דלַאב יװ זַא ,ןַײז וצ גהונ ךיז יװ ןסיוו ּוצ ידּכ
 "ב, טימ אתורֿבח ןיא ןעמוק לָאמ עלַא "א, לָאז ,ךעלרעסיוא *תז ןוֿפ רבח
 רעזדנוא ןיא טרעװ *ש, ןכעלרעסיוא םעד בילוצ ןעוו זַא ידכב ,ךעלרעניא
 רֶעדָא ,"ב, רעד ןעמוק םיא ךָאנ ךַײלג לָאז ,*א, קורדנַײא רעד ןַײזטסּוװַאב
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 ןעגנוגעװַאּב יד זדנוא ןיא ןקעוורעד ןוא ,"3 , ןוֿפ עעדיא יד טגָאזעג רעקיטכיר
 יד ."תע ןוֿפ ןעגנוקריו עכעלדעש יד ןֿפ ןַײז ליצמ זדנוא ןענעק עכלעוו
 ,ייז ןשיװצ סָאװ תוכַײש יד ןוא *ב, ןוא *8, זַא ,זיא טייקיטיינ עקיצנייא
 זיא ודנוא .תוכילש רעייז ןוא 72, ןוא "ש, ףיוא ןרעֿפטנעּפָא לָאמ עלַא ןלָאז
 ,ןיינ יצ ,"ת, ןוא *ש, וצ ךעלנע ןענַײז "ב , ןוא *א, יצ ,טינ הנימ-אקֿפג ןייק
 .רעד זדנוא טלָאװ ,ענעי סָאװ עקיבלעז יד טקנוּפ ןַײז טנעקעג ןטלָאװ ייז ןעוו
 ךעלנעמוא ירמגל ןַײז רעייז ,טרעקרַאֿפ ןוא ; ןעוועג רעסעב טינ רָאה ַא ןוֿפ
 .טינ ןורסיח ןייק זדנוא רַאֿפ זיא ערעדנַא יד וצ ענייא

 ךיז טזָאל ןבעל ןוֿפ רוטַאנ םצע םעד ןיא ,סע טסײה ,רעטנורַא ףיט

 :עדילגעצ יד ,ןסיוו רעזדנוא ןוֿפ רעטקַארַאכ רעיטַאלער רעד ןעניֿפעגסיױא
 סָאד וַא ,טולש םעד וצ רָאנ טינ ודנוא טריֿפ ללּכּב ןטקַאטנבעל עלַא ןוֿפ גנור
 ביוא זַא ,סולש םעד וצ ךיוא רָאנ ,טסּוװַאב ןַײז טינ זדנוא ןעק "ךיז ןַא גניד,
 רַאֿפ סע טלָאװ ,ןוֿפרעד העידי ַא ןבָאה וצ ןעועג ךעלגעמ וליֿפַא טלָאװ סע
 ןעוװעג טינ הלועפ ןייק רָאג זדנוא

 ןגָאז רימ ןומ סָאװ -- עגַארֿפ עטצעל יד ךָאנ טּבַײלב טציא .26 8
 החונמ ַא ןעניֿפעג רימ ןזומ ?ןסיװ רעודנוא רעבירַא טגַײטש סָאװ סָאד חוּכמ
 תוריקח עלַא ןוֿפ זיא !ןעגנונַײשרע ןוֿפ ןַײזטסּוװַאּפ םעד ןיא רָאנ סיוכרוד
 .עגסיוא ירמגל זיא וויטַאלער טינ זיא סָאװ ךַאז עדעי זַא ,אצוי:לעופ רעד
 סָאװ סעּפע ןיא ןביילג ךיוא ןזומ רימ רעדָא 1 דנַאטשרַאֿפ רעזדנוא ןוֿפ ןסָאלש
 געװיטַאלער סָאד יו רעטַײװ זיא

 טױל זַא ,זיא קינָאֿפ רענייר רעד ןוֿפ ,טניימ ןעמ יװ ,רעֿפטנע רעד
 םוחּת ןיא טמױצעגנַײא גנערטש רימ ןענַײז לכש רעזדנוא ןוֿפ ןצענעױג יד
 םעד רעבירַא טגַײטע סָאװ ,ךַאז רעדעי ןגעװ זַא ןוא ,?וויטַאלער, םעד ןוֿפ
 רעדָא ,עיצַאגצנ רענייר ַא ןוֿפ יו רָאנ ןעקנעד ןעמ ןעק ,"וויטַאלער, ןוֿפ םוחּת
 טרעװ ?םוטולָאסבַא; רעד, .ץנעטסיסקע:טינ ַא ,שיייתלב ַא ןוֿפ יװ
 -- "םיא ןוֿפ הגשה עדעי לטב טרעװ סע סָאװ ,םעד ךרוד רָאנ ןֿפירגַאב
 .ןיא, רעד ןוא ?םוטולָאסבַא, רעד, ,ןָאטלימַאװ סםַאיליװ רעס עטבַײרש
 :רעטרעװ יד יװ טקנופ ןֿפא םעד ףיוא ןענַײז ,?עסנַאמ רעה טגָאז ,"ףוס
 2לצֲאב עכלעו ,ןעמענ -- רַאבמענַאבמוא ןוא רַאבֿפַײרגַאבמוא
 ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ רעדָא קנַאדעג ןוֿפ טְקעיִבָא ןייק טינ ןצנַאג ןיא רָאג ןענעכ
 זיא ןַײזטסּוװַאב עכלעוו רעטנוא ,ןעגנוגגידַאב יד ןוֿפ ןַײז-טיג סָאד זיולב רונ
 ךלַאב יװ זַא ,סולש םעד ןעיצ ןעמ ןעק םירמַאמ יד טָא ןוֿפ ןדעי ןוֿפ ."ןעלגעמ
 ,סָאד ןוֿפ ץנעטסיסקע רעװיטיזָאּפ רעד רַאֿפ ֿברע טינ זדנוא זיא לכש רעד
 טינ לכש יּפילע רימ ןענעק ,עיצַאגענ תרוּתב רָאנ ןרעו ןֿפירגַאב ןעק סָאװ
 ץוחמ טגיל סָאװ ,טינ ךַאז ןייק ןוֿפ ץנעטסיסקע עװיטיזָאּפ יד ןקיטעטשַאב
 .ןעגנונַײשרע ןוֿפ םוחּתִל
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 ,ןַײא רע טסילש ,סיוא טינ טעז סולש רעקיזָאד רעד ךעלדַײמרַאֿפמוא יו
 ,קנאדעגדנורג םעד ןיא הדומ זיא ןעמ ביוא ,תועט ןכעלרעֿפעג ַא ,ךיא קנעד
 .דנורג רעד טָא רעבָא ;ריֿפסױא םעד ןיא ןַײז הדומ ךיוא קֿפס ילב ןעמ זומ
 םיא ןלעטש לעסנַאמ רעה ןוא ןָאטלימַאה רעס יו םרָאֿפ רעד ןיא ,קנַאדעג
 ךעלטַײז עקידרעירפ יד ןיא ןיילַא ןבָאה רימ םגה .קיטכיר רָאג טינ זיא ,קעװַא
 .ָאד יד עכלעוו טימ ,ןטנעמוגרַא יד המכסה רענעגייא רעזדנוא טימ טכַארבעג
 רימ םגה ןוא ;רַאבקנעד טינ זיא ?םוטולָאסבַא, רעד זַא ,ןזַײװַאב רעבַײרש עקיז
 עקרַאטש ענױזַא טקנוּפ ,ןטנעמוגרַא ערעדנַא טימ טקיטסעֿפַאב ךָאנ ייז ןּבָאה
 שוריּפ ַא ייז ףיױא ןכַאמ וצ ךָאנ זדנוא טבַײלב ןגעװטסעדנוֿפ ;ענעי יו
 רימ סָאװ ,םזיציטּפעקס םעד ןוֿפ זדנוא טיהרַאפ רעכלעוו ,(עיצַאקיֿפילַאװק ַא)
 רימ ןמז לֹּכ זַא ,ןענעקײלּפָא טינ ןעק ןעמ .קיטיינ רַאֿפ ןטלַאה טזומעג'טסנוז ןטלָאװ
 ןעמ זומ ,עגַארֿפ רעד ןוֿפ טַײז רעשיגָאל ןייר רעד ןָא גנערטש ךיז ןטלַאה
 רימ ןעו ;ןעייג ייז יװ ןצנַאג ןיא תורֿבס עטכַארבעג ןביוא יד ןעמעננָא
 =ֿפעג ,טַײז עשיגָאלָאכיסּפ רעדָא עניײמעגלַא רעמ ריא רעבָא ןטכַארטַאב
  :טַײהרָאװ עצנַאג יד סיוא טינ ןקיוד תורֿבס עקיזָאד יד זַא ,רימ ןענ
 טסכעה ַא סיוא ןסילש יי טגָאזעג רעסעב רעדָא ,סױרַא ןזָאל ייז
 ןַארַאֿפ ןיא סע :ןגָאז וצ ױזַא סע זיא ,טדערעג תויטרֿפב .טקַאֿפ ןקיטכיוו
 .רָאֿפ ןענַײז ןצעזעג ענַײז סָאװ ,ןַײזטסּוװַאב ןטמיטשַאב םעד ץוחַא
 ,ןַײזטסּוװַאב רעטמיטשַאבמוא ןַא ךיוא ךָאנ ,קיגָאל ןוֿפ טרילומ
 יד ץֹוחַא ןַארַאֿפ ןענַײז סע .ןרעוו טרילומרָאֿפ טינ ןעק רעכלעװ
 ןענעק עכלעוו ,עקידנעטשלוֿפטינ יד ץוחַא ןוא ןעקנַאדעג עקידנעטשלוֿפ
 זיא סע עכלעוו ,ןעקנַאדעג ערעדנַא ךָאנ ,קידנעטשלוֿפ ןרעו רעבָא

 ךָאד רעבָא ןענַײז עכלעװו ןוא ,ןקידנעטשלוֿפרַאפ וצ ךעלגעממוא
 עלַאמרָאנ ןענַײז ייז סָאװ ,ןעניז םעד ןיא ,ןעקנַאדעג עכעלקריוו
 ,דנַאטשרַאֿפ ןוֿפ ןקורדנַײא

 עכלעוו טימ ,ןטנעמוגרַא יד ןוֿפ רענייא רעדעי זַא ,סנטשרע טקרעמַאב
 ןיילַא טצעז ,ןסיוו רעזדנוא ןוֿפ רעטקַארַאכ ןויטַאלער םעד טזַײװַאב ןעמ
 רעטַײװ זיא סָאװ ,סעּפע ןוֿפ ץנעטסיסקע עוויטיזָאּפ יד רָאלק ץנַאג סױרַאֿפ
 טינ ?םוטולָאסבַא, םעד ןענעק רימ זַא ,ןגָאז רימ ןעוו ,ויטַאלער רעד רעדייא
 ,"םוטולָאסבַא , ןַא ןַאר ַאֿפ זיא סע זַא ,גנוטּפױהַאב יד אליממ רימ ןכַאמ ,ןסיוו
 רעד סָאװ ןייגרעד וצ חוּכב ןבָאה רימ זַא ,אֿפוג ןענעקײלּפָא םעד ןיא ןיוש
 טקַאֿפ רעד ןוא ןרע זיא ןַײז זַא ,ארֿבס יד ןטלַאהַאב טגיל ,זיא *םוטולָאסבא,
 :עגרָאֿפ ךיז טָאה ?םוטולָאסבַא, רעד זַא ,טזַײװַאב ארֿבס ַאזַא ןעמעננָא ןוֿפ
 סָאד .תושממ ַא סעּפע יװ רָאנ ,טשינרָאג ַא יװ טינ קנַאדעג ןיא טלעטש
 ןעמ סָאװ ,גנַאג:ןעקנַאדעג םעד ןיא טירט ןדעי ףיוא ןעמ טניֿפעג ענעגייא
 ןעמ יו ,(ךַאז םצע ןָאנעמונ רעד .ערעל עקיזָאד יד ןציטש וצ ןָא טריֿפ
 גנונַײשרע) ןעמָאנע 8 םוצ (ץַאזנגעק) זעטיטנַא תרותּב םוטעמוא םיא טֿפור
 ,טייקכעלקריוװ ַא רָאֿפ טכַארטַאב סיוכרוד זַײװרעקיטײנ טרעװ ,(ךַאז ַא ןוֿפ
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 זיא ןסייוו רימ סָאװ סָאד זַא ,ןלעטשוצרָאֿפ ךיז ךעלגעממוא גנערטש זיא סע
 טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא טינ ןבָאה רימ ביוא ,ןיײלַא ןעגנונַײשרע ןוֿפ ןסיוו ַא רָאנ
 םערָאװ : ןעגנונילשרע ןענַײז ייז רעכלעוו ןוֿפ ,"טייקכעלקריוװ, ַא ןוֿפ ףירגַאב ַא
 רעזדנוא ןוֿפ סיוא טכַײרטש .,רַאבקנעדמוא זיא טייקכעלקריוו ןָא גנונַײשרצ
 "םוטולָאסבַא, רעד ,"ףוס:ןיא, רעד ,"עטגנידַאבמוא , סָאד : רעטרעוו יד חוּכיװ
 ,"הגשה רעדעי ןוֿפ ןרעװ לטב סָאד, :'יז טָאטשנָא ןָא טבַײרש ןוא ,המודכו
 זיא ןַײזטסּוװַאב עכלעו רעטנוא ,ןעגנוגנידַאב יד ןוֿפ ןַײז.טינ סָאד, רעדָא
 ןעמ בוא .ַײרעדױלּפ ַא טושּפ טרעוו חוּכיװ ןוֿפ זַא ,ןעז ריא טעוװו---"ךעלגעמ
 סָאװ ,ץַאז זיא סע ןכלעוו ןוֿפ קנַאדעג ןיא גנולעטשרָאֿפ עתמא ןַא ןבָאה ליוו
 :גנידַאבמוא , סָאד זומ ,"עטגנידַאבמוא , סָאד חוּכמ הריקח רעד ןיא ןַײױַא טמוק
 .ךַאז עויטַאגענ ַא יװ טינ ,עוװיטיזָאּפ ַא סעּפע יװ ןרעװ טלעטשעגרָאֿפ "עט
 ,טנעמונרַא םענעגייא םעד טָא ןוֿפ ןסילש ךעלצעזעג ןעמ ןעק ױזַא יװ טנַײה
 ןַא !"עטגנידַאבמוא, סָאד ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב ןוװיטַאגעג ַא רָאנ ןבָאה רימ זַא
 ןטיוועג ַא וצ גנוטַײדַאב עטמיטשַאב ַא טיג אֿפוג ןינב ןַײז סָאװ ,ט:עמוגרַא
 קורדסיוא רעקיזָאד רעד זַא ,סיוא ףוס םוצ טריֿפ רעבָא רעכלעוו ,קורדסיוא
 רעטרעטַאמעג ַא יװ רעמ טשינ טושּפ זיא -- גנוטַײדַאב .ַאזַא טינ רָאג טָאה
 ןעמ רעכלעוו טימ אֿפֹוג היַאר יד זַא ,רָאלק ץנַאג ךָאד זיא סע .דרָאמטסבלעז
 םעד ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב ןטמיטש ַאב ןייק ןבָאה טינ ןענעק רימ זַא ,טזַײװַאב
 ןטמיטשַאבמוא ןַא רעשמ רעירֿפַא ךצלדַײמרַאֿפמוא ןיילַא זיא ,םוטולָאסבַא
 ,םיא ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב

 ןעגנוװצעג ןענַײז רימ זַא ,ןזַײװַאב וצ יװ געו רעטסעב רעד רשֿפא
 וליֿפַא ןעוו ,ןוויטיזָאּפ ַא ןֿפַאש וצ ךיז קנַאדעג ןוֿפ םיאנּת עקיטיינ יד ךרוד
 ערָאלק יד רעבירַא טגַײטש סָאװ עקיזָאד סָאד ןופ ןַײזטסּוװַאב ,ןרָאלק ןייק טינ
 .ץַאזנגעק םעד ןוֿפ ףירגַאב רעזדנוא ןריזילַאנַא וצ --- זיא ,טיײקיניזטסּוװַאב
 סע רעכלעװ ןגעװ ערעל ַא זיא סע ."טולָאסבַאא ןוא ?וויטַאלער, ןשיװצ
 "סצנַאג, יו קנַאדעג ןוֿפ סארתסדייּתרוּת עכלעזַא זַא ,ָאטינ תוּתגולּפ ןייק ןענַײז
 זַײװרעקיטיײנ ןרעוו "םיבר, ןוא ?דיחי, ,"ךַײלגיטינ, ןוא "ךַײלג , "לייט, ןוא

 ַא ןוֿפ ףירגַאב רעד : ןתוכַײש עקיטַײזנגעק) ןוויטַאלער ָאק סלַא ןֿפירגַאב
 ןייק ןַײז טינ ןעק סע ;ןצנַאג ַא ןוֿפ ףירגַאב םעד ןָא ךעלגעממוא זיא לייט
 ,הדומ ןענַײז עלַא ןוא .טײקכַײלגמוא ןוֿפ עעדיא רעד ןָא טייקכַײלג ןוֿפ עעדיא
 ןֿפַײרגַאב טינ אֿפוג ויטַאלער םעד וליֿפַא ןעמ ןעק ןֿפוא ןקיבלעז ןֿפױא זַא
 ,טולָאסבַא רעדָא וויטַאלער-טינ םעד וצ ךּפיה יפ.לע רָאנ ןדַײס ,ןכלעזַא סלַא
 זיא עכלעוו) ןעזוק ףיוא קיטירק רעקרַאטש ןַײז ןיא ,ןָאטלימַאה םַאיליװ רעס
 טהגעט ,(ןגָאלשּפָא טינ יז ןעק ןעמ זַא ,קרַאטש יױזַא ןלייט עטסרעמ יד ןיא
 וַא ,ןבעגעגרעביא ןביוא ןבָאה רימ סָאװ עיציזָאּפ ןַײז טיול ,ותטישל וליֿפַא
 ַא רָאנ יו טשינ רָאג רעמ עקַאט זיא ןוויטַאלערָאק עקיזָאד יד ןוֿפ רענייא
 --רע טגָאז -- ,ןתוכַײש עקיטַײזנגעק ,ןװיטַאלערָאק, ,ןרעדנַא םעד ןוֿפ עיצַאגענ
 ,טגָאזעג טינ רָאג זיא סע רעבָא ,סױרַא ןרעדנַא םעד רענייא סיוועג ץנַאג .ןֿפור

 יע יי יי עא
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 ךַײלג ןוא ךעלקריוו ךַײלג לָאמ עלַא ןענַײז ןתוכַײש עקיטַײזנגעק עדייב יד זַא
 ןסילשנַײא (?לייט, ןוא "ץנַאג, לשמל יוװ) םיכֿפה ןזומ קנַאדעג ןיא .וויטיזָאּפ
 יד רעבָא .ענייא זיא םיכֿפה ןוֿפ העידי יד םערָאװ ,ןרעדנַא םעד רענייא
 זיא ךּפיה רעדנַא רעד זַא ,ֿברע טינ רָאנ טינ זיא ךּפיה ןייא ןוֿפ טייקכעלקריוו
 ןוֿפ עיצַאגענ ַא יװ רעמ טשינ רָאג זיא רע ,טרעקרַאֿפ רָאנ ,ךעלקריוו ךיוא
 םעד טױל ךַאז ַא ןוֿפ ףירגַאב רעד) ןויער רעוויטיזָאּפ רעדעי ,ןרעדנַא םעד
 ןוֿפ ףירגַאב םעד) ןויער ןוויטַאגענ ַא סױרַא ןֿפוא םעד ףיוא טֿפור (זיא יז סָאװ
 ,ןויער רעוויטיזָאּפ רעטסכעה רעד ןוא ;(טינ זיא יז סָאװ םעד טיול ךַאז ַא
 ןיא ויטַאגענ ןטרָאּפעגוצ ןַײז ךיוא טָאה ,עכעלֿפַײרגַאב סָאד ןוֿפ ןויער רעד
 קיטַײזנגעק ןֿפור עדייב יד םגה רעבָא ,עכעלפַײרגַאבמוא סָאד ןוֿפ ןויער םעד
 ; רעּכעלקריװ ַא ןיילַא ןויער רעוװיטיזָאּפ רעד רָאנ זיא ,ןרעדנַא םעד רענייא סױרַא
 רעטסכעה רעד ןיא ןוא םענעי ןוֿפ עיצקַארטסּבַא ןַא רָאנ זיא רעוװיטַאגענ רעד
 יד טָא רעבָא ,"אֿפוג קנַאדעג ןוֿפ עיצקַארטסבַא ןַא וליפַא רע זיא םרָאֿפ-ללּכ
 ַא יװ רעמ טשינ זיא, םיכֿפה ענױזַא ןוֿפ רעוװיטַאגענ רעד זַא ,גנוטּפױהַאב
 --"םיא ןוֿפ עיצַאגענ ַא יװ רעמ טשינ זיא,--"ןרעדנַא םעד ןוֿפ עיצקַארטסבַא
 ןעמ טעז *ךַײלג:טינ, ןוא "ךַײלג, יװ ןוויטַאלערָאק ענױזַא ַײב .תמא טינ זיא
 ץוחַא ךיז ןיא ןַײא סעּפע ךָאנ טלַאה ףירגַאּב רעװיטַאגענ רעד זַא ,גונעג רָאלק
 ןעמ עכלעוו ןגעו ,ןכַאז יד םערָאװ ;ףירגַאב ןוויטיזָאּפ םעד ןוֿפ עיצַאגענ רעד
 ךרוד ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ לטּב טינ ךָאד ןרעװ ,ךַײלג טינ ןענַײז ייז זַא טכַארט
 ןָאטלימַאה םַאיליוו רעס סָאװ ןוא .טײקכַײלג רעייז ּפָא טנקייל ןעמ סָאװ םעד
 עגונב וליֿפַא קיטכיר זיא ךַאז ענעגייא יד זַא ,טקַאֿפ רעד זיא ,ןעזרַאֿפ טָאה
 ןעניז ןטסגנערטש ןיא ךעלֿפַײרנַאבמוא זיא וויטַאגענ סעמעװ ,ןװיטַאלערָאק וצ
 ."טצענערגַאבמוא  ןוא "טצענערגַאב , םיכֿפה יד ליּפשַײב םוצ טמענ .טרָאװ ןוֿפ
 םעד ןוֿפ סנטשרע טלעטשעגֿפױנוצ ןיא "טצענערגַאב , ןוֿפ ןויער רעזדנוא
 יד ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב םעד ןוֿפ סנטייווצ ןוא ,ןזעוו ןימ ַא סעּפע ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב
 :ננעק םעד ןיא .טנַאקַאב זיא ןזעוו רעקיזָאד רעד עכלעוו רעטנוא ,ןצענערג
 ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב סָאד ןרָאװעג לטב זיא ?טצענערגַאבמוא, ןוֿפ קנַאדעג ןטצעזעג
 ןימ ַא סעּפע ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב סָאד ןרָאװעג לטב טינ רעבָא זיא סע ,ןצענערג
 ,ןצענערג ןוֿפ ףירגַאב ןייק ָאטינ זיא סע ןעװ זַא ,תמא ץנַאג זיא סע .,ןזעוו
 רעצנַאג) טּפעצנָאק ןייק רעמ טינ ןיוש ןזעוו ַא סעּפע ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב סָאד זיא
 טבַײלב רע זַא ,תמא רעקיניײװ טינ רעבָא זיא סע יז ןקיטכיר ןיא (ףירגַאב
 טלָאװ ךּפיה רעוויטַאגענ רעד ביוא .,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ םרָאֿפ עסיוועג ַא יװ ץלַא
 ַא יװ ,טשינ רָא ג רעמ ,טגָאז ןעמ יװ ,ןעװעג עקַאט ןלַאֿפ ענױזַא ןיא
 טלָאמעד ,טשינרָאג רעטושּפ ַא ,סע טסייה ,ןכב ןוא ,ןרעדנַא םעד ןוֿפ עיצַאגענ
 :ַאגעג יד ןכיורבעג ןעק ןעמ זַא ,ןעמוקסורַא רָאלק ץנַאג ןוֿפרעד ךָאד טלָאװ
 ?עטצענערגַאבמוא, סָאד :ערעדנַא יד טָאטשנָא ענייא קידנטַײב םיכֿפה עוויט
 .לייטעצ , ןוֿפ ךּפיה םעד סלַא קנַאדעג ןיא ןטלַאה טנעקעג ,לשמל ,ןעמ טלָאװ
 תעב ,"ןטצענערגַאב; ןוֿפ ךּפיה םעד סלַא *ערַאבלײטעצמוא, סָאד ןוא ,"רָאב
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 ןיא זַא ,טזַײװַאב ןכױרבעג טינ ױזַא יז ןעק ןעמ סָאװ טקַאֿפ רעד רעבָא
 :נגייא "רַאבליײטעצמוא ,, ןוא "טצענערגַאבמוא , ןוװיטַאגענ יד ןענַײז ןיײזטסּוװַאב
 עכעלקריװ רעדָא עװיטיזָאּפ--רעבירעד ןוא ,טרעדנוזעגּפָא רָאלק ךעלטֿפַאש
 ,ןריטסיסקע טיג םיקוליח םוש ןייק ןענעק "ןטשינרָאג , ןשיוװצ םערָאװ ; ןֿפירגַאב
 עכלעוו ,ןֿפָאסָאליֿפ יד ןַײרַא ךעלריטַאנ ץנַאג ןלַאֿפ סע ןכלעוו ןיא) תועט רעד
 טײטשַאב (ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ ןעגנידַאב ןוא ןצענערג יד ןזַײװַאב וצ טוהל ןענַײז
 טשינ רָאג ר עמ ךיז טניפעג ןַײזטסּוװַאב ןיא זַא ,ןָא ןעמענ ייז סָאװ ,ןירעד
 זיא עכלעוו ,ךַאז יד ןצנַאג ןיא קידנעעזרַאֿפ ;ןעגנידַאב ןוא ןצענערג יועסיוא
 סָאװ ,סעּפע ןַא ןַארַאֿפ זיא סע זַא ,טסעגרַאֿפ ןעמ .טגנידַאב ןוא טצענערגַאב
 סנױזַא יא ןעקגעד ןטמיטשַאב ןוֿפ לַאירעטַאמ רעיור רעד יא ךַײלגוצ זיא
 םיא טָאה ןעקנעד סָאד סָאװ ,טײקטמיטשַאב יד יװ םעד ךָאנ טבַײלג סָאװ
 יד ןטַײברעביא רָאנ לָאז ןעמ ןעו ,רעטציא ,ןרָאװעג טרעטשעצ זיא ,ןבעגעג
 ןטסכעה ןוא ןטצעל םעד ףיוא ןרעװ טדנעװעגנָא ץלַא סָאד ןעק ,ןקוודסיוא
 ;טינ םעד ןוא וויטַאלער םעד ןשיװצ ךּפיה םעד ףיוא --- םיכֿפה עלַא יד ןוֿפ
 ץנעטסיסקע ןַא ןוֿפ יוװ ,ויטַאלער םעד ןוֿפ קיניזטסּוװַאב ןענַײז רימ ,ויטַאלער
 יד ןגעװ ןעקנעד וצ ךעלגעממוא ןיא סע ;ןצענערג ןוא ןעגנידַאב יועטנוא
 יד ןביג יז ןעמעװ ,סעּפע םעד ןוֿפ טרַאּפַא ןצענערג ןוא ןעגנידַאב עקיזָאד
 צזעטָאּפיה רעד טול טניימ ,ןצענערג ןוא ןעגנוגנידַאב יד טָא ןעיצּפָא ;םרָאֿפ
 ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב ַא ןבַײלברעביא ךָאנ ןומ ןכב :ןייל ַא ייז רָאנ ןעיצּפָא
 .ַאבמוא רעד טָא ןוא ;ןכירטש-ץענערג ערעייז טליֿפעגסױא טָאה סָאװ ,סעּפע
 םעד ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא ףיונוצ טלעטש סָאװ ,סע זיא סעּפע רעטמיטש
 טינ לָאז סע וליפַא ךעלגעממוא יװ ,"טולָאסבַאג רעדָא "וװיטַאלער:טינ,
 זיא סע ןכלעו ַא טימ ןַײזטסּוװַאב ןקיזָאד םעד ןענעכײצַאב ֹוצ ןַײז
 ץִלַא ןגעװטסעדנוֿפ סע זיא ,תומּכ ןוֿפ ַײס ,תוכיא ןוֿפ ַײס קורדסיוא
 רערַאברעטשעצ טינ ןוא רעוויטיזָאּפ ַא סלַא זדנוא ַײב טבַײלב רע זַא ,רעכיז
 ,ןעקנעד ןוֿפ טנעמעלע

 טכַארטַאב ןעמ ןעװ ,רערעלק ךָאנ ןָא ךיז טעז טײהרָאװ עקיזָאד יז
 ַא יװ רעמ טשינ זיא םוטולָאסבַא םעד ןוֿפ ףירגַאב רעזדנוא בוא זַא ,ךיז
 םעד ןוֿפ וליֿפַא ףירגַאב רעזדנוא ךָאד טדניװשרַאֿפ טלָאמעד ,עיצַאגענ ענייר
 ,הדומ ןענַײז טכַארבעג ןּבױא בָאה ךיא עכלעוו רעבַײרש יד .אֿפוג וויטַאלער
 רָאנ טסּוװַאּב ןַײז ןענעק םיכֿפה זַא ,ןהנעט ןיילַא ייז ,טגָאזעג רעסענ רעדָא
 רַאבקנעד טינ זיא ,לשמל ,*טײקכַײלג, ונַײהד : ערעדנַא יד וצ ענייא תוכַײש ןיא
 ןוא ,?טייקכַײלגמוא, (ויטַארעלָאק ריא) תוכַײש רעקיטַײזנגעק ריא ןופ טרַאּפַא
 לע ןֿפַײרגַאב רָאנ ןיילַא "וויטַאלער, םעד וליֿפַא ןעמ ןעק ןֿפוא םעד ףיוא זַא
 רעקיטכיר רעדָא ,ןבעגעגוצ ךיוא טרעוװ סע ,?װיטַאלער-טינ, םעד וצ ןּפיה יּפ
 אליממ טסילש תוכַײש ַא ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב סָאד זַא ,םעד רַאֿפ ךיז טרעּפמַא ןעמ
 ,תוכַײש רעד ןיא ןדנוברַאֿפ ןענַײז סָאװ ןלייט עדייב ןוֿפ ןַײזטסּוװַאּב ַא ןַײא
 "ויטָאלער , םעד ןשיוצ תוכַײש יד ןֿפַײרגַאּב ןלָאז רימ ,זדנוא ןיֿפ טרעדָאֿפ ןעמ ביוא
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 טגנַאלרַאֿפ , ,עדייב ןוֿפ ץיניזטסּוװַאב טינ ןענַײז רימ ןעוו ,"וויטַאלער:טינ, םעד ןוא

 .עגנָא שרעדנַא רָאנ ,רעטרעװ סלצעסנַאמ ןריטיצ רימ--שיטקַאֿפ זדנוא ןוֿפ ןעמ

 םעד טימ קיניזטסּוװַאב ןענַײז רימ סָאװ ןוֿפ ,סָאד ןכַײלגרַאֿפ ןלָאז רימ ,---טדנעוו

 השעמ ַא זיא אֿפוג ךַײלגרַאֿפ רעד תעב :קיניזטסּוװַאב טינ ןענַײז רימ סָאװ ןוֿפ

 עדייּב יד ןוֿפ קיניזטסױװַאב זיא ןעמ ןעוו רָאנ ךעלגעמ זיא ןוא ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ

 ,גנוטּפױהַאב רעד ןוֿפ טרעװ סָאװ טנַײה .?טכַײלגרַאֿפ ןעמ עכלעוו ,ןטקעיבָא

 לטב טרעװ סע סָאװ ,םעד ךרוד רָאנ ןֿפירגַאב טרעוו ?םוטולָאסבַא , רעד זַא

 ,ןעגנידַאב יד ןוֿפ ןַײז:טינ סָאד , רָאנ זיא רע זַא רעדָא ,"םיא ןוֿפ הגשה עדעי

 רעדָא *ויטַאלער-טינ, רעד בוא ?"ךעלגעמ זיא ןַײזטסּוװַאב עכלעוו רעטנוא

 :עג טינ ךָאד ןעק ,עיצַאגענ ַא יװ רָאנ קנַאדעג ןיא ךיז טניֿפעג ?טולָאסבַא,
 ןוֿפ רענייא םערָאװ ,?יטַאלער, םעד ןוא םיא ןשיװצ תוכַײש ןייק ןייז טלָאמ

 זַא דלַאב יװ ןוא ,ןײזטסּוװַאב ןיא ָאטינ זיא תוכַײש רעד ןוֿפ ןטַײז ייווצ יד

 ,רַאבקנעד טינ אֿפוג "ויטַאלער ,, רעד ךָאד זיא ,רַאבקנעד טינ זיא תוכַלש יד טָא

 ןעק סע זַא ,ןוֿפרעד סע טסייה :ןּפיה ןַײז ,זעטיטנַא ןַײז ָאטינ זיא סע םערָאװ
 ןַײז טינ קנַאדעג םוש ןייק רָאג

 ןײלַא ןביג לעסנַאמ רעה יא ,ןָאטלימַאה רעס יא זַא ,!זַײװנָא ָאד רימָאל

 םעד ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא זַא ,ןײטשרַאֿפ וצ רָאלק טרָא רעדנַא ןַא ןיא

 ַא אקוװד סע זיא ,ןַײזטסּוװַאב טמיטשַאבמוא ןַא זיא סע םגה ,?טולָאסבַא;

 רע ּוװ ,סנָאטלימַאה ץַאז רענעגייא רענעי ,סוויטַאגענ ןייק טינ ןוא סֹויטיזָאּפ

 ,םעד ךרוד רָאנ ןֿפירגַאב טרעוװ *טולָאסבַא, רעד זַא ,גנוטּפױהַאב יד טכַאמ

 .ַאב רעד טימ ןיילַא ךיז טקידנע ,"הגשה עדעי םיא ןוֿפ לטב טרעװ סע סָאװ

 וצ חוכב טינ ןענַײז רימ סָאװ ,אֿפוג ןַײזטסּוװַאב םעד ןיא; זַא ,גנוקרעמ

 ןליֿפ ,עכעלדנע סָאד ןוא עװיטַאלער סָאד רעדייא סרעכעה סעּפע ןֿפַײרגַאב

 ןיא ןביולג םעד ןוֿפ טרעטסַײנַאב גנוקעלּפטנַא רערַאברעדנּוװ ַא ךרוד ךיז רימ

 ךיז טניֿפעג סָאװ ,טגנידַאב מוא זיא סָאװ ,סעּפע ןַא ןוֿפ ץנעטסיטקע רעד

 גנוטּפױהַאב עטצעל יד ,"ןטייקכעלקריוו ערַאבֿפַײרגַאב ןוֿפ זַײרק םעד רעטניה

 ןצעזעג יד טױל  ,ּפָא טנקייל גנוטּפױהַאּב רעדנַא יד סָאװ הדומ שיטקַאֿפ זיא

 ךיז רע טליֿפ ,טשטַײטצגסיױא ןיילַא ייז טָאה ןָאטלימַאה רעס יװ ,ןעקנעד ןוֿפ

 םוטולָאסבַא םעד ןיֿפ ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא זַא ,סולש םעד ןעמענוצנָא ןעגנוװצעג

 ןיא טריטסיסקע סע זַא ,ךָאד רע טניֿפעג ןגעװטסעדנוֿפ ,עיצַאגענ ענייר ַא זיא
 לע, רעכעלקריװ ַא ןגעוו גנוגיײצרעּביא ערַאברעטשעצמוא ןַא ןַײזטסּוװַאב

 יד ּפָא טרטּפ רע ןוא ."ןעגנוגנידַאב ןייק טינ טָאה סָאװ ,סעּפע ןוֿפ ץנעטסיס
 -רעּביא עקיזָאד יד ןָא טֿפור רע סָאװ טימרעד ,םעד ןיא טגיל סָאװ הריּתס

 ןענַײז רימ ןכלעװ ןוֿפ "ןביולג, ַא ,"גנוקעלּפטנַא ערַאברעדנּוװ ַא, גנוגַײצ
 :ערעהוצנָא ןַא ןבעג זדנוא ןֿפוא םעד ףיוא תועמשמ ליװ רע --- *טרעטסַײגַאב;

 ךּפיהל גצװ ןכעלריטַאנרעביא ןַא ףיוא טייג גנוגַײצרעביא עקיזָאד יד זַא ,שינ

 רעה ךיוא ןַײרַא טלַאֿפ הריתס רעכעלנע ןַא ןיא ,ןעקנעד ןוֿפ ןצעזעג יד וצ
 ןוֿפ ;בעג םעד טױל ןעגנּוװצעג ןענַײז רימ, זַא ,טגָאז רע ןעװ .,לעסנַאמ
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 ןוא "ןטולָאסבַא, ןַא ןופ ץנעטסיסקע רעד ןיא ןביילג וצ לכש רעזדנוא
 ;וװצעגפיורַא ןַײז וצ סיוא טזַײװ רעכלעוו ,ןביולג ַא --- ןזעוו ?ןכעלדנעמוא,
 .יטַאלער, סָאד ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא וצ בָאגוצ ןימ ַא יװ זדנוא ףיוא ןעג
 רעקיזָאד רעד זַא ,ןײטשרַאֿפ וצ רָאלק טימרעד רע טיג ;"עכעלדנע, ןוא "עוו
 הדומ זיא רע .סויטַאגענ ןייק טינ ,ןַײזטסּוװַאב וויטיזָאּפ ַא זיא ןביולג
 סעּפע סלַא םוטולָאסבַא םעד ןטכַארטַאב וצ ןעגנוװצעג ןענַײז רימ זַא ,הקיּתשב
 זױלב, טינ זיא םיא ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא זַא--עיצַאגענ ַא רעדייא רעמ
 ."ךעלגעמ זיא ןַײזטסּוװַאב עכלעוו רעטנוא ןעגנידַאב יד ןוֿפ ןַײז.טינ סָאד

 דלושטנַא ןַײמ זיא עגַארֿפ רעד טָא ןוֿפ טייקיטכיו עסיורג רעייז יד
 ,טײקמַאזקרעמֿפױא סרעזעל םעד ןרעװשַאב לסיב ַא ךָאנ לעװ ךיא סָאװ רַאֿפ ,גנוק
 ךָאנ ןענַײז סָאװ ןטקנוּפ עברַאה יד ןכַאמ וצ רָאלק גנונעֿפָאה רעד ןיא
 ןוֿפ ץעזעג ןטצעל ַא ןוֿפ ןעגנורדעג זיא סע יװ ,ןעזעג ןבָאה רימ ,ןבילבעג
 זַײװרעקיטײנ טָאה ?עטגנידַאבמוא סָאד , ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב רעודנוא זַא ,ןעקנעד
 ןעו ,ךעלדנעטשרַאֿפ רעמ ךָאנ ןרעװ סע טעװ טציא ;רעטקַארַאכ ןוויטיזָאּפ ַא
 ןעקנעד ןופ סעצָארּפ םעד ןטכַאוטַאב ןלעװ רימ

 ,ןזײװַאב וצ ןרָאװעג טכיורבעג ןענַײז סָאװ ןטנעמוגרַא יד ןוֿפ רענייא
 ,טקַאֿפ רעד ןעװעג זיא ,רעטקַארַאכ ןוװיטַאלער ַא טגָארט ןסיוו רעזדנוא זַא
 טצענערגַאב תרוּתב טינ ,טַײצ רעדָא םיור ןֿפַײרגַאב טינ ןענעק רימ סָאװ
 רימ תעב זַא ,ןרָאװעג ןזיװעגנָא זיא סע .טצענערגַאבמוא תרוּתב טינ ןוא
 ַא סיוא עגר רעקיבלעז רעד ןיא טסקַאװ ,ץענערג ַא רָאֿפ ךיז ןלעטש
 ,ץענערג םעד רעטניה טריטסיסקע סָאװ טַײצ ַא רעדָא םיור ַא ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב
 טינ וליֿפַא עקַאט טמוק טַײצ ערעטַײװ ענעי רעדָא ,םיור רערעטַײװ רענעי
 יו רָאֿפ ךיז סע טלעטש רעבָא ךָאד ,סטמיטשַאב סעּפע יװ קנַאדעג ןיא רָאֿפ
 םערָאװ ,טינ רימ ןבָאה ןוֿפרעד טּפעצנָאק ןקיטכיר ןייק םגה .סכעלקריוו סעּפע
 ןיא רעבָא ךיז טניֿפעג ךָאד ,ןעמַאר ןיא ןלעטשנַײרַא טינ סע ןענעק רימ
 ענעגייא סָאד .טּפעצנָאק ַא ןוֿפ לַאירעטַאמ רעטרימרָאֿפ-טינ רעד חומ רעזדנוא
 ןענַײז רימ ,"תוביס, ןוֿפ ןבָאה רימ סָאװ ןַײזטסּוװַאב םעד טימ ךיוא זיא
 יו ,תוביס ןוֿפ עעדיא עטצענערגַאב ַא ןכַאמ וצ ךיז חוּכב קיגייװ ױזַא טקנופ
 רעד ןגעו ןעקנעד וצ ֿביֹוחמ אליממ ןענַײז רימ ןוא ;טַײצ רעדָא םיור ןוֿפ
 עוויטיזָאּפ ַא יו ,קנַאדעג רעזדנוא ןוֿפ ןצענערג יד רעבירַא טגַײטש סָאװ ,ה ביס
 ןָא טבײה סע יװ ןֿפוא ןקיבלעז ןֿפױא קיטכיר .ךַאז עטמיטשַאבמוא םגה
 ,םיור ןטצענערגַאב זיא סע ןכלעװ ַא ןֿפַײרגַאב רימ תעב ,ןצָארּפשוצסױרַא
 ןעקנעד רימ תעב ,ךיוא ױזַא ;ןצענערג יד רעטניה םיור ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב ַא
 .טסּוװַאב ַא סױרַא ךַײלג טצָארּפש ,הביס רעטמיטשַאב זיא סע רעכלעוו ַא ןופ
 סָאד זיא ןרעדנַא םעד ןיא יװ לַאֿפ ןייא ןיא ןוא :רענעי רעטניה הביס ַא ןוֿפ ןַײז
 םענעי וצ ךעלנע םצע ןיא ןַײזטסּוװַאב עטצָארּפשעגסױרַא טשרָאקָא עקיזָאד
 רעד .טינ םרָאֿפ ןייק טָאה סע םגה ,ןֿפרעגסױרַא סע טָאה סָאװ ןַײזטסּוװַאב
 רעד רעבירַא קעװַא ךעלדַײמרַאֿפמוא זדנוא טגָארט קנַאדעג םעגוֿפ טעּפמיא
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 יד טָא ןוא ;ץנעטסיסקע "רעטגנידַאבמוא, רעד וצ ץנעטסיסקע ,?רעטגנידַאב
 רמוח רעד סלַא זדנוא ןיא קידנעטש טבַײלּברַאֿפ (ץנעטסיסקע עטגנידַאבמוא)
 ,ןבעג טינ םרָאֿפ ןייק ןענעק רימ ןכלעוו ,קנַאדעג ַא ןוֿפ

 :קריו רעװיטקעיבָא ןיא ןביולג רעקרַאטש רעזדנוא ךיז טמענ ןוֿפרעד
 ןָאט לסיירט ַא טינ ןעק קיטירק עשיזיֿפַאטעמ יד ןכלעוו ןביולג ַא --- טייקכעל
 ,עירעטַאמ קיטש ַא זַא ,זדנוא טנרעל ןעמ ןעװ .טנעמָאמ ןייא רַאֿפ וליֿפַא
 תמאב ןעק ,ךעלרעסיוא טריטסיסקע סָאװ ךַאז ַא סלַא ןטכַארטַאב רימ עכלעוו
 עסיוועג יד ןסיו ןענעק רימ סָאװ רָאנ רעמ טשינ ,טנַאקַאב ןַײז טינ רָאג
 ןעגנּוװצעג ןגעװטסעדנוֿפ רימ ןענַײז ,זדנוא ףיוא טכַאמ יז סָאװ ןקורדנַײא
 יד ןגעװ ןעקנעד וצ קנַאדעג רעזדנוא ןוֿפ רעטקַארַאכ ןוויטַאלער םעד תמחמ
 ןרָאבעג ןָא טבייה סע--הביס רעוויטיזָאּפ ַא וצ תוכַײש ןיא ןקורדנַײא עקיזָאד
 .סױרַא טָאה עכלעװ ,ץנעטסיסקע רעכעל קריוו ַא ןופ ןויער רעד ןרעוו
 סָאװ ,ןויער רעדעי זַא ,זדנוא טזַײװַאב ןעמ ביוא ,ןקורדנַײא עקיזָאד יד ןֿפורעג
 ןילַא ךיז ירמגל זיא ,ץנעטסיסקע רעכעלקריוװ ןוֿפ ןעױבֿפױא ןענעק רימ
 עירעטַאמ יד טינ זיא ,ןֿפַײרגַאב טינ יז ןלָאז רימ יו ,עירעטַאמ זַא --- רתוס
 ןַא טגירק רע םגה ,לטב טינ ףירגַאב רעזדנוא ץלַא טרעװ -- שממ לעוּפב זיא יז סָאװ
 טַײװ ױזַא טרעדנוזעגּפָא ,טייקכעלקריוו ןוֿפ ליֿפעג ַא טבַײלב סע :םינּפ רעדנַא
 רעירֿפ ךיז טָאה רע עכלעװ ןיא ,ןעמרָאֿפ עלעיצעּפס ענעי ןוֿפ ךעלגעמ יו
 סָאװ ףירגַאב ןדעי רדסּכ טּפשמרַאֿפ עיפָאסָאליפ יד םגה .קנַאדעג ןיא טלעטשעגרָאפ
 ,זדנוא טזַײװַאב יז םגה --"םוטולָאסבַא םעד ןוֿפ ןכַאמ רָאנ ךיז טריבורּפ ןעמ
 -- שרעדנַא סעּפע טינ ןוא סנעי טינ ןוא סָאד טינ זיא "םוטולָאסבַא , רעד זַא
 יו ךַײלג ,םעד ןוֿפ עעדיא עדעי װַאל ללכב רימ ןלעטש ,יז קידנכרָאה םגה
 ןוֿפ טלַאהניא ןצנַאג םעד יװ ױזַא ,רעבָא ךָאד :ףױרַא טמוק עעדיא יד
 געלע ןַא רעביא קידנעטש טבַײלב ,ןֿפרַאװסױרַא טינ רימ ןענעק ןַײזטסּוװַאב
 רעדעי ןַײז לטֿבמ עקידנעטש סָאד ,ןעמרָאֿפ עַײנ ןיא רעבירַא טייג רעכלעוו ,טנעמ
 רעקידנעטשלוֿפ רעקיניײװ רעדָא רעמ ַא וצ רָאנ טריֿפ ץענערג ןוא םרָאֿפ עקיצנייא
 ןיא ךיז טקידנע סע זיב ,ןצענערג עלַא ןופ ןוא ןעמרָאֿפ עלַא ןוֿפ עיצקַארטסבַא
 .עטצענערגַאבמוא ןוא עטרימרָאֿפמוא סָאד ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב ןטמיטשַאבמוא ןַא

 רעטצעל רעד טימ םינפ:לא:םינפ ךיז רימ ןֿפערט טשרע ָאד טָא ןוא
 ןַײזטסּוװַאב ַא ןלעטשֿפױנוצ ךיז לָאז סע ,ןַײז ךעלגעמ סע ןעק ױזַא יו - אישק
 רוטַאנ םצע ןַײז טול ןעװ ,ןצענערג ןוא ןעמרָאֿפ ןייק טינ טָאה סָאװ סָאד ןוֿפ
 בא ?ןצענערג ןוא ןעמרָאֿפ ןוֿפ יאנּתב רָאנ ךעלגעמ ןַײזטסּוװַאב זיא ךָאנ
 רעטנוא ץנעטסיסקע ןוֿפ ןַײזטסּױװַאב ַא זיא ץנעטסיסקע ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב רעדעי
 ןעגנוגנידַאב יד יװ םעד ךָאנ ןבַײלברעביא ןטרָאד ןעק סָאװ זיִא ,ןעגנוגנידַאב
 תעב ,טרעװ ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ לַאירעטַאמ רעיור רעד ביוא ? ןרָאװעג לטב ןענַײז
 טרעוו -- ןעמונעגקעװַא טינ וליֿפַא טקעריד ,ןעגנוגנידַאב יד קעװַא טמענ ןעמ
 :רַאֿפ טינ ןעד רע זומ !ךיז ןוֿפ אליממ ןעמונעגקעװַא טינ רעבָא ןעד רע
 ןומ סע זַא ?ןדניװשרַאֿפ ץנעטסיסקע ןַײז ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד ןעװ ,ןדניווש
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 עכלעװ ,יד וליֿפַא םערָאװ ;רָאלק זיא ,אישק רעד טָא ףיוא ץוריּת ַא ןַײז

 ,ןזיװַאב ןיוש ןבָאה רימ יו ,הדומ ןיילַא ןענַײז ,אישק יד ןלעטש ןטלָאװ

 ןַא ,סיוא טזַײװ סע ןוא ;ןַײזטסּוװַאב ןימ ַאזַא טָא סעּפע ָאי ןבָאה רימ זַא
 .טסּוװַאב ַאזַא .ןזיװעגנָא רעירֿפ ןבָאה רימ סָאװ ,רעד עקַאט זיא ץוריּת רעד

 ןקיטסַײג ןקיצנייא ןייא ןוֿפ טלעטשעגֿפױנוצ ןַײז טינ ןעק ןוא טינ זיא ןַײז

 ןדעי ןיא .ןטקַא עקיטסַײג ךכ ַא ןוֿפ אצוי-לעוּפ רעד רעבָא זיא רע ; טקַא

 רעד טָא .טסעֿפ ךיז טלַאה סָאװ טנעמעלע ןַא ןַארַאֿפ זיא טּטעצנָאק
 ךעלגעמ טינ ךיוא זיא סע ןוא ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ ןלעֿפ טינ לָאמ ןייק ןעק טנעמעלע

 טלָאװ ןרעדנַא םעד ןיא יװ לַאפ ןייא ןיא :ןײלַא רענייא ןַײז טרָאד לָאז רע

 טלעֿפעג טלָאװ סע לַײװ ,לַאֿפ ןטשרע םעד ןיא -- ןַײזטסּוװַאבמוא טניימעג סע

 ?טסּוװַאב ןופ םרָאֿפ יד טלעֿפעג טלָאװ סע לַײװ ,ןרעדנַא םעד ןיא ,םצע רעד
 עקידנעמוק רדסּכ יד רעטנוא טנעמעלע םעד טָא ןוֿפ רעבָא טײקטסעֿפ יז ,ןַײז

 יד ןוֿפ טרעדנוזעגּפָא זיא סָאװ ,סעּפע יװ םיא ןליֿפ וצ זדנוא טיינ ןעגנידַאב

 םעד ןופ ןרעװ ַײרֿפ טינ ןעק ןעמ ,ייז ןופ קיגנעהּפָא טינ ןוא ןעגנוגנידַאב

 ןעק ןעמ לַײװ ,קנַאדעג ןדעי ןיא טגנידַאב זיא סָאװ ,סעּפע ןַא ןוֿפ ליֿפעג

 רעד טָא טלעטשעגֿפױנוצ ןַײז זומ רעבָא יװ .ןרעװ ַײרֿפ טינ ?סעּפע ,, םעד ןוֿפ

 ךרוד טכַארבעג דנַאטש וצ קֿפס ילב טרעװ רע ?"סעּפט, םעד ןוֿפ ליֿפעג

 ןענַײז סע עכלעװ ןוֿפ ,ןטּפעצנָאק עקידגעמוק רדסּכ יד ןוֿפ גנודניבֿפױנוצ ַא
 םעד טָא ןעיוב רימ ,ןעגנוגנידַאב ןוא ןצענערג ערעייז ןרָאװעג ןעמונעגקעװַא

 עטמיטשַאב ערעזדנוא ןוֿפ ךס ַא ןעיב רימ יװ ,קנַאדעג ןטמיטשַאבמואי
 ךימָאל .ןעקנַאדעג ןוֿפ עירעס ַא ןוֿפ גנוצלעמשֿפיונוצ ַא ךרוד -- ןעקנַאדעג
 עסיורג וצ ַא טָאה עכלעוו ,ךַאז עטריצילּפמָאק ,עסיורג ַא ,ןכַאמ רָאלק סָאד
 ,לָאמַא טימ ןעמעלַא ןלעטשרָאֿפ ךיז ןענעק ייז לָאז ןעמ ,ןטֿפַאשנגייא לָאצ
 עכעלטע טקינײארַאֿפ ןעמ ןעו ,קיטכיר קידהשקשינ ןֿפירגַאב ןרעוו ךָאד ןעק
 עריא ןוֿפ לייט ַא טערטרַאֿפ ענייא עדעי עכלעו ןוֿפ ,ןעמַאזוצ ןעגנולעטשרָאֿפ
 ןוימד ןיא ףיורַא טשרעוצ טמוק ,ָאנַאיּפ ַא ןוֿפ טקנעד ןעמ ןעװ ,ןטֿפַאשנגיײא
 טנעמָאמ ןיא וצ ןעמוק ךָאנרעד ,גיוא ןרַאֿפ טנַײשרעד סע יװ ןעזסיוא ריא
 זוא טַײז רעטַײװ ריא ןוֿפ ןעעדיא יד (ןטקַא עקיטסַײג ערעדנוזַאב ךרוד םגה)
 ץסילש ריא ןוֿפ ףירגַאּב רעקידנעטשלוֿפ ַא .לַאירעטַאמ ןקיטֿפַאה יא ןוֿפ
 יד ,סרעּפמודרַאֿפגנַאלק יד ,ךעלרעמעה יד ,סענורטס יד ןַײא ךיוא רעבָא
 ,ףירגַאב םוצ ןכַאז עלַא יד טָא וצ רדסּכ טגייל ןעמ תעב ןוא ; ןעלסילשסוֿפ
 ןוֿפ ןטֿפַאשנגײא עלַא ענעי ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ סױרַא רעקיגיײװ רעדָא רעמ ןלַאפ
 עטקינײארַאֿפ עצנַאג יד טלעטש רעבָא ךָאד .טקנעדעג טשרעוצ טָאה ןעמ עכלעוו
 טַארוקַא :ױזַא סע טסייה זיא .ָאנַאיּפ רעד ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ ַא ףיונוצ עּפורג

 ַא ןוֿפ טּפעצנָאק ןטמיטשַא ב ַא ףוא ךיז רימ ןעיוב לַאֿפ םעד ןיא ָאד יו
 ןדעי טימ ףױרַא ןגייל רימ סָאװ םעד ךרוד ,ךַאז-ץנעטסיסקע רעלעיצעּפס

 ןיא ךיוא ױזַא ,ןעגנוגנידַאב ןוא ןצענערג רעמ ץלַא טקַא-ןעקנַאדעג ןקידרעטַײװ
 ןיא ןעגנוגנידַאב ןוא ןצענערג יד קעװַא ןעמענ רימ ןעװ ,לַאֿפ ןטרעקרַאֿפ םעד



 97 ןםיוו רעדעי ןוֿפ רעטקאראכ רעוויטאלער רעד

 קנַאדעג ןטמיטשַאבמוא ןַא ףיוא רימ ןעיוב ,ןטקַא-ןעקנַאדעג עקידרדסּכ יד
 ןדנַאטשוצ עירעס ַא קידנצלעמשֿפױנוצ .ץנעטסיסקע רעניימעגל ַא ןַא ןוֿפ
 ןרעװ ,סױרַא טסקַאװ רע יװ ךַײלג ,דנַאטשוצ ןדעי ןיא סָאװ ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ
 :ַאב ַא ןֿפַאשעג השעמ תעב טרעװ ,ןעגנוגנידַאב ןוא ןעגנוצענערגַאב יד לטב
 ןעק טדערעג רעיונעג ,ןעגנוגנידַאב ןייק טינ טָאה סָאװ סעּפע ןוֿפ ןַײזטסּוװ
 (גוצסיוא) טקַארטסבַא ןַא טינ זיא ןַײזטסּוװַאב עקיזָאד סָאד :ןגָאז ױזַא ןעמ
 זיא סע ;ןֿפירגַאב רעדָא ןעעדיא ,ןעקנַאדעג ןוֿפ עפורג רעקיצנייא ןַא ןוֿפ
 סָאװ ,סָאד .ןֿפירגַאב רעדָא ןעעדיא ,ןעקנַאדטג עלַא ןוֿפ טקַארטסבַא רעד
 ,ןרעװ ַײרֿפ טינ ןעק ןעמ סָאװ ןוֿפ ,סָאד ,ךעלטֿפַאשנײמעג ןעמעלַא ייז זיא
 סָאד יװ יױזַא .ץנעטסיסקע טרָאװ ןטימ ןענעכיײצַאב רימ סָאװ סע זיא סָאד
 ענעי סָאװ םעד ךרוד ןעמרָאֿפ ענַײז ןוֿפ רערעדעי ןוֿפ טרעדנוזעגּפָא טרעוו
 ןַײוטסּוװַאב טמיטשַאבמוא ןַא יװ סע טבַײלב ,קידנעטש ךיז ןרעדנע ןעמרָאֿפ
 זיא סָאװ ,סעּפע ןופ --- ןעמרָאפ עלַא רעטנוא קידנצטש ךיז טניֿפעג סָאװ ,סעּפע ןיֿפ
 ןשיװצ ןליֿפ רימ סָאװ קוליח רעד .ןעגנונַײשרע ענַײז ןוֿפ טרעדנוזעגּפָא
 זיא סָאװ קוליח רעד זיא ,ץנעטסיטקע רענײמעגלַא ןַא ןוא רעלעיצעּפס ַא
 טזָאל סָאװ סָאד ןוא ,זדנוא ןיא ןרעדנע ךיז טזָאל סָאװ ,סָאד ןשיווצ ןַארַאֿפ
 ערעזדנוא ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ ,טסַארטנָאק רעד .ןרעדנע טינ ךיז
 רעד ךעלקריו זיא ,"ויטַאלער, םעד ןוא "טולָאסבַא, םעד ןשיװצ תוחומ
 טריטסיסקע רעכלעוװ ,טנעמעלע ןקיטסַײג םענעי ןשיװצ טסַארטנָאק
 .היטַאלער ןריטסיסקע עכלעוו ,ןטנעמעלע ערעדנַא יד ןוא טולָאסבַא

 טנעמעלע רעקיטסַײג רעכעלדנע רעד טָא זַא ,רעבירעד סע טסייה

 רעקיבלעז רעד ןיא ןוא ,טמיטשַאּבמוא זַײװרעקיטיײנ רוטַאנ םצע ןַײז טיול זיא

 ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא יו ױזַא ,רַאבקיליטרַאֿפמוא ןַײװרעקיטײנ ױזַא טקנוּפ טַײצ
 ןַײזטסּוװַאב עטגנידַאּבמוא סָאד ךעלבעטשכוב זיא עטננידַאבמוא סָאד ןוֿפ

 ןעקנעד ןוֿפ השעמ תעב ןביג רימ ןכלעוו ,קנַאדעג ןוֿפ לַאירעטַאמ-יֹור רעד רעדָא

 רעכעלקריוו ןוֿפ ליֿפעג ַאזַא זַא ,ןעגנורדעג ןוֿפרעד זיא ,ןעמרָאֿפ עטמיטשַאב

 דוסי רעכעלטנגייא רעד זיא ,תואיצמב דךימּת ןיא רעכלעוו ,ץנעטסיסקע

 עקידנעמוק רדסּכ עלַא ןיא ןענעק רימ יװ ױזַא .דנַאטשרַאֿפ רעזדנוא ןוֿפ

 אלממ ןוא ןעגנוגנידַאב עקידמיטרּפ עלַא ןוֿפ ןרעװ ַײרֿפ ןטקַא עקיטסַײג

 םעד ןוֿפ ןרעװ ַײרֿפ טינ ןענעק רימ רעבָא ,ערעדנַא טימ ץַאלּפ רעייז ןַײז

 ןדעי ןיא טגנידַאב טרעו רעכלעוו ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ רמוה ןטריצנערעֿפיד-טינ

 ,סָאד ןוֿפ ליֿפעג ַא ודנוא ַײב דימּת טבַײלב רעבירעד -- ַײנ סָאד ןוֿפ קנַאדעג

 ןיא .ןעגנוגנידַאב ןוֿפ קגינעהּפָאמוא ןוא ךעלרעהֿפיױאמוא טריטסיסקע סָאװ

 גנערטש רימ ןענַײז ןעקנעד ןוֿפ ץעזעג יּפלע סָאװ ,טַײצ רעקיבלעז רעד

 ןענַײז ,ץנעטסיסקע רעטולָאסבַא ןגעוו ףירגַאב ַא ךיז ןכַאמ וצ ןוֿפ טרעטשעג

 ןוֿפ ךיז ןעַײרֿפַאב ןוֿפ טרעטשעג ױזַא טקנוּפ ןעקנעד ןוֿפ ץעזעג יּפ-לע רימ

 ,ןַײזטסּוװַאב עקיזָאד סָאד :ץנעטסיסקע רעטולָאסבַא ןוֿפ ןַײזטסּווװַאבב םעד

 .ןַײזטסּוװַאב-טסבלעז רעזדנוא ןוֿפ טַײז עטרעקעגמוא יד זיא ,ָאד ןעעז רימ יװ
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 טייקיטליג רעקידכרעיֿפל רעד ןוֿפ סָאמ עכעלגעמ קיצנייא יד יװ ױזַא ןוא
 .ףעייז ןוא טײקיטֿפַאהרעױד רעייז ןוֿפ הגרדמ יד זיא סנביולג ערעזדנוא ןוֿפ
 וצ יײז טכַאמעג ןרעװ סָאװ ,ןעגנוגנערטשנָא יד ןגעקטנַא ןטלַאהוצסױא חוּכ
 ןטַײצ עלַא ןיא ןָא טלַאה סָאװ ,סָאד טָא זַא ,סױרַא ןוֿפרעד טמוק ,ןטַײב
 ןַײזטסּוװַאב סָאד ןדַײס ,ןרעהֿפוא טינ ןעק ןוא ןדנַאטשמוא עלַא רעטנוא ןוא
 ,ערעדנַא עלַא ןוֿפ טייקיטליג עטסכעה יד טגָאמרַאֿפ ,ףיוא טרעה

 רךימ --- : יױזַא זיא טנעמוגרַא ןֿפיט וצ לסיב ַא םעד טָא ןוֿפ לּכה-ךס רעד
 ןיא ,ןסיוו ץנַאג רעזדנוא זַא ,אֿפוג גנוטּפיױהַאב רעד ןיא יו ,ןעזעג ןבָאה
 .ףױהַאב יד ןסָאלשעגנַײא ןיוש טגיל ,ויטַאלער זיא ,טרָאװ ןוֿפ ןעניז ןקיטכיר
 רעד טָא יװ ,ןעזעג ןבָאה רימ ,?וויטַאלער:טינ, ַא טריטסיסקע סע זַא ,גגוט
 ךרוד ,טנעמוגרַא םענוֿפ טירט ןדעי ףיוא ןעמונעגנָא טרעװ קנַאדעג רעקיבלעז
 ןוֿפ יו ,ןעזעג ןבָאה רימ ,טלעטשעגטסעֿפ ערעל עקיזָאד יד ןבָאה רימ ןכלעוו
 ,תוכילש ןוֿפ םיכרד ןיא ןעקנעד וצ ןעגנוװצעג זיא ןעמ סָאװ ,אֿפוג טקַאֿפ םעד
 רָאנ ץוחַא ,ךעלֿפַײרגַאבמוא זיא ןיילַא "ויטַאלער, רעד זַא ,ןעגנורדעג זיא
 ביוא זַא ,ןעזעג ןבָאה רימ ."װיטַאלער-טינ, ןכעלקריוװ ַא וצ תוכײש יּמ:לע
 .קריװ ַא ןַארַאֿפ ןיא סע זַא ,עיציזָאּפ רעד ףיוא קעװַא טינ ךיז טלעטש ןעמ
 אֿפוג "וויטַאלער, רעד טרעװ ,?םוטולָאסבַא , רעדָא ?װויטַאלער-טינ רעכעל
 .הריּתס ַא ןיא סיוא טלָאמעד ךיז טזָאל טנעמוגרַא רעצנַאג רעד ןוא ,טולָאסבַא
 ךיוא רימ ןבָאד ,ןעקנעד ןוֿפ סעצָארּפ םעד קידנטכַארטַאב ,ןכַײלג סָאד ןוא
 ןַײזטסּוװַאב םעד ןוֿפ ןועו וצ ַײרֿפ זיא סע ךעלגעממוא יװ ,סנטשרע ,ןעזעג
 יו ,סנטייװצ ,ןוא ;ןעגנונײשרע יד רעטניה טגיל סָאװ טייקכצלקריוו ַא ןוֿפ
 :עצמוא ןַא זדנוא ןיא ןֿפַאשעג עקַאט טרעוו טייקנעלגעממוא רעקיזָאד רעד ןופ
 ,טייקכעלקריוו ַאזַא ןיא ןביולג רערַאנרעטש
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 םעד וצ חוּכיו ןוֿפ ןגעװ עֶלַא ףיונוצ ךיז ןעמוק ױזַא טָא .97 8
 לטיּפַאק ןטצעל ןיא טכיירגעג ןבָאה רימ ןכלעוו ,ריֿפסױא רעד ,סולש ןקיבלעו
 ןרָאװעג טכיירגעג ןענַײז עכלעוו ,ןריֿפסױא יד טקיטעטשַאב ,ירָאירּפײַא ךרדב
 עוויטקעיבוס יד  ירָאירעטסָאּפַא ךרדב ןעלטיּפַאק עקידרעירֿפ ײװצ יד ןיא
 ךיז ןזַײװ סָאװ ,דנַאטשרַאֿפ ןוֿפ ןטײקכַאװש ענעי זַא ,טזַײװַאב טֿפַאשנסיװ
 .יטקעיבָא רעד ןוֿפ עגַארֿפ עטסכעה יד ןרעֿפטנערַאֿפ וצ ןכוז רימ תעב ,סױרַא
 דנַאטשרַאֿפ ןוֿפ ןצעזעג יד ןוֿפ ןטַאטלוזער עקיטיינ ןענַײז ,טֿפַאש נסיוו רעוו
 -וריּת קידנכוז החריט עצנַאג רעזדנוא סָאװ ,טקַאֿפ םעד ןוֿפ ןענרעל רימ ,אֿפוג
 סָאװ ,טייקכעלקריװ יד זַא רָאנ טינ ,דוביאל טייג תוישק ענעי רַאֿפ םיצ
 .מוא ירמגל ןוא קיביא ףיוא טבַײלב ,ןעגנונילשרע יד ןוֿפ דנורג ןיא טגיל
 ,ןַײז ױזַא ןומ סָאד סָאװ רַאֿפ ,ךיוא ןעעז רימ רָאנ ,זדנוא רַאֿפ ךעלדנעטשרַאֿפ
 טָא זַא ,סיוא ךיוא רימ ןעניפעג ךעלדנע ,לכש רעזדנוא ןוֿפ אֿפוג עֿבט יּפ:לע
 ןָא רָאג ןָא םיא טמענ ןעמ ביוא ,ךיז טכַאד טייג רעכלעוו ,סולש רעד
 ,טייהשטנעמ רעד ןוֿפ ןעגנוגַײצרעביא עוויטקניטסניא יד וצ ךּפיהְל ,,םישוריּפ
 ןטלעֿפרַאֿפ םעד וצ טלעטש ןעמ ןעוו ,ייז טימ קימיטשנַײא רָאג אברדא זיא
 ןיא ,טסּוװַאב ןַײז טינ ךרעו ןֿפוא םושב ןעק ?םוטולָאסבַא, רעד םגה .,שֹוריּפ
 עויטיזָאּפ ןַײז זַא ,רימ ןעניֿפעג ןגעװטסעדנוֿפ ,ןסיוו טרָאװ ןוֿפ ןעניז ןגנערטש
 ןמו-לּכ זַא ;ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ קנַאדעגדנורג רעקיטײנ ַא זיא ץנעטסיסקע
 טָא ןוֿפ ןרעװ ַײרֿפ טינ עגר ַא ףיוא וליֿפַא רימ ןענעק ,ָאד זיא ןַײזטסױװַאב
 ףיא טיובעג זיא סָאװ ,ןביולג רעד טָאה רעבירעד זַא ןוא ;קנַאדעגדנורג םעד
 ןיא סע רעכלעוו רעדייא ,ךיז רַאֿפ תוֿברע ערעסערג ַא ,קנַאדעג םעד טָא
 .ןבעג רָאנ ןעק סָאװ ןביולג רעדנַא

 רימ סָאװ ,תודחַא רעד ןוֿפ דנורג םעד רימ ןבָאה ,סע טסייה ,ָאד טָא

 טֿפַאשנסיװ עוויטקעיבָא יד ןכלעוו ,סולש רעד טָא ,ןכוז ןעגנַאגעגסױרַא ןענַײז
 זיא רע זַא ,טזַײװַאב טֿפָאשנסיװ עוויטקעיבוס יד ןוא סױרַא רָאלק טלעטש
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 ערעל יד טּפיוהרעד סיוא טקירד רע תעב סָאװ ,סולש רעד -- ךעלדַײמרַאֿפמוא

 ןיא תמא ןרעק ַא ךיוא רע טנעקרענָא ,לוש רעשיֿפָאטָאליֿפ רעשילגנע רעד ןוֿפ

 רעכלעוו ,סולש רעד טָא -- לוש רעשטַײד רעקידגנּכ רעד ןוֿפ ןרעל יד

 2לװָער יד טימ םּכסה ןיא הריקח רעשיֿפָאסָאליֿפ ןוֿפ ןטַאטלוזער יד טגנערב

 .ער ןשיװצ םולש טכַאמ רעכלעוו ,סולש רעד ךיוא זיא ,רשיה לכש ןוֿפ ןטַאט

 ןֶז טריטסיסקע סע זַא ,זדנוא טגָאז רשיה לכש רעד .טֿפַאשנסיװ ןוא עיגיל
 .ָאד יד זַא ,טוַײװַאב טֿפַאשנסיוו עװיטקעיבָא יד ;טייקכעלקריוו םצע
 -קעיבוס יד ;זיא יז ןעקנעד רימ סָאװ ,סָאד ןַײז טינ ןעק טייקכעלקריוו עקיז
 רעד ןגעװ ןעקנעד טינ ןענעק רימ סָאװ רַאֿפ ,זדנוא טוַײװ טֿפַאשנסיװ עוויט

 וצ ןעגנוװצעג רימ ןענַײז ןגעװטסעדנוֿפ זַא ןוא ,ןיא יז יװ טייקכעלקריוו

 זַא ,גנוטּפױהַאב רעד טָא ןיא ןוא -- טריטסיסקע יז יו ריא ןגעוו ןעקנעד
 ירמגל רוטַאנ םצע ריא ןיא ןיא עכלעוו ,"טייקכעלקריוװ, ַא טריטסיסקע סע
 םצעב טמיטש סָאװ ,גנוטּפױהַאב ַא עיגילער יד טניֿפעג ,ךעלרעלקרעד טינ
 גנונײשרע עדעי ןטכַארטַאב וצ ןעגנוװצעג ןענַײז רימ .רענעגייא ריא טימ
 ַא ודנוא ףיוא טָאה עכלעו ,טֿפַארק רעסיװװעג ַא ןוֿפ גנוקעלּפטנַא ןַא סלַא
 ױזַא ךָאד ,רַאבקנעד טינ זיא "ודוֿבּכ ץראה לכ אלמ , ןייק םגה ןוא ; גנוקריוו

 ןוֿפ גנוטײרּפשרַאֿפ רעד וצ ןצענערג ןייק טינ ודגוא טזַײװ גנורַאֿפרע יד יו
 ץנעטסיסקע רעד וצ ץענערג ַא ןוֿפ ןעקנעד טינ ךיוא רימ ןענעק ,ןעגנונײשרע
 עקיזָאד יד זַא ,זדנוא ןענרעל רעבָא ןקיטירק עכעלטּפַאשנסיוװ יד :טֿפַארק רעד ןופ
 רעכעלּפַײרגַאבמוא ןַא ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב עקיזָאד סָאד ,ךעלֿפַײרגַאבמוא זיא טֿפַארק
 עריא ןבעגנָא טינ ןעק ןעמ תמחמ ,"ץראה לכ אלמ, טסייה עכלעוו ,טֿפַארק
 ,טור עיגילער יד ןכלעוו ףיוא ,ןַײזטסּוװַאב ענעגייא סָאד טַארוקַא זיא ,ןצעגערג

 ,גנוכַײלגסױא יד ןיא סע ךעלקריװ יו ,ןײטשרַאֿפ וצ ןצנַאג ןיא ידּכ
 וצ קוק ַא קיטיײינ ןַײז טעװ ,ןרָאװעג טכיירגעג ןֿפוא םעד ףיוא זיא סָאװ
 טַײצ עצנַאג יד ךיז ןבָאה טֿפַאשנסיוו ןוא עיגילער יזַא יװ ,ןוט
 טַײצ עצנַאג יד יװ ,ןקרעמַאב ןזומ רימ .סולש םעד טָא וצ עגונב ןטלַאהרַאֿפ
 רעד ךרוד ןרָאװעג טרעסעבעגסיוא ץלַא רענייא רעד ןוֿפ תונורסח יד ןענַײז
 עקיטַײזנגעק ערעיײז ןוֿפ אצוי.לעוּפ רעכעלדנע רעד יװ ךיוא ןוא { רערעדנַא
 ןגעװ טייקינײא עקידנעטשלוֿפ ַא יװ ,רערעדנַא ןייק ןַײז טינ ןעק ןקיטירק
 ,ןטַײ הרָאװ עלַא ןוֿפ עטסטיירב ןיא עטסֿפיט יד טָא

 ןסױרג םעד רַאֿפ קלח ריא ןבעגּפָא ןעמ ףרַאד עיגילער רעד .98 8
 טיײהרָאװ עכעלדנע יד ןעזרעד לקנוט ןָא בײהנָא ןופ טָאה יז סָאװ ,טסנידרַאֿפ
 יד ןיא ןיוש .םעד ףיוא ןײטשַאב וצ טרעהעגֿפױא טינ לָאמניײק טָאה ןוא
 טא טיג טכַאמ סע -- ןיװעגסױרַא יז טָאה ןעמרָאֿפ עטסבערג ןוא עטסירֿפ
 ,(עיציוטניא) ליֿפעג ןכעלרעניא ןַא -- ןטלַאהעגסױא טינ ןוא רָאלקמוא יו
 סע ןכלעװ ףױא ,ןביױלג ןטסכעה םעד טָא ןוֿפ העירז יד ןיָאװעג זיא סָאװ
 ןעק םֹזישיטעֿפ ןטסבערג םעד ןיא .סעיֿפָאסָאליֿפ עלַא ךעלדנע ךיז ןקינײארַאֿפ
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 רערעכעה רעדעי .דוס ַא ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב םעד ןוֿפ ןרוּפש ןעניֿפעג ןעמ

 ןעגנושטייטסיוא עטושּפ ןוא עטמיטשַאב יד קידנֿפרַאװקצװַא ,ןביולג רעזעיגילעד

 םעד ךרוד זיא ,ןבעגעג ןבָאה סנביולג עקידרעירֿפ יד סָאװ ,רוטַאנ רעד ןיֿפ

 ןא עטערקנָאק ץנַאג יד רעמ סָאװ .זעיגילער רעמ ץלַא ןרָאװעג ןיילַא

 ,גגידצלַא ןוֿפ תוביס יד רַאֿפ ןטלַאהעג טָאה ןעמ עכלעוו ,תוחוּכ עכעלֿפַײרגַאב

 עכעלֿפַײרגַאב רעקיגיײיוו ןוא עטערקנָאק רעקיניײיװ ףיוא ןרָאװעג ןטיברַאֿפ ןענַײו

 יד ןגירקעג דוס ןוֿפ טנעמעלע רעד זײװרעקיטײנ טָאה רעמ ץלַא ,תוחוכ

 ןבָאה עכלצוו ,סעמגָאד עויטיזָאּפ עגעי ןוֿפ ןדניװשרַאֿפ סָאד ..טנַאהרעביײא

 רדסּכ עריא עלַא ןוֿפ ףױלרַאֿפ ןיא טָאה ,דוס.סיוא טכַאמעג דוס םעד ןוֿפ

 יד סָאװ ,גנורעדנע רעד ןוֿפ רקיע םעד טלעטשעגֿפױנוצ ןעלּפַאטש עקידנעמוק

 רעטנעענ דימּת עיגילער יד טמוק ױזַא ןוא .טרעדליש עיגילער ןוֿפ עטכישעג

 ריא יא עכלעװ ,דוס םעד ןוֿפ גנונעקרענָא רעקידנעטשלוֿפ רענעי וצ

 ,ליצדנע

 ןקיטכיר םצע ןיא ריא רַאֿפ ןטלַאהעג המחלמ דימת טָאה צינילער יד

 טָאה יז תעב ,ןעװעג ןענַײז ןעגנודײלקרַאֿפ ענַײז קידמשונמ יװ .ןביולג

 ,ןביולג םעד טָא טלַאה יז רעַײט יו ןוא ,םיא רַאֿפ טלעטשעגנַײא טשרצוצ ךיז

 ןייק ךָאד יז טָאה ,סואימ םיא ןכַאמ סָאװ רעדיילק יד ץלַא ךָאנ טגָארט רע םגה

 םוטעמוא טָאה יז .ןקיריײטױַאֿפ ןוא ןציטש וצ םיא טרעהעגֿפױא טינ לָאמ

 ,ערעל רעד ןוֿפ םרָאֿפ רעדנַא ןַא רעדָא םרָאֿפ ןייא טיײרּפש- אפ ןוא טריֿפעגנַײא

 טגײטש עכלעװ ,"טכַאמ, ַא ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא יד ןענַײז ןכאז עלַא זַא

 ןעװ ,סיוא רוד ןַײא רוד טָאה טֿפַאשנסיװ יד םגה ,ןסיו רעזדנוא רעבירַא

 ןעװעג חצנמ יז ,עיגילער רעד טימ סױטשנעמַאזוצ ַא ןיא ןעמוקעג רָאנ זיא יז

 עיגילער יד טָאה ,רערעדנַא רעד ךָאנ עיציזָאּפ ןייא ןבעגוצּפָא ןעגנוװצעג ןוא

 רעקיגיײװ טינ טימ סעיציזָאּפ ענעבילבעגרעביא עריא ןטלַאהעג ץלַא ןגעווטסעדגוֿפ

 ןטלַאהעגסיוא-טינ שיגָאל יװ ,ןזַײװֿפױא ןייק .רעירֿפ יװ טײקיקַאנטרָאה

 סעמגָאד ערעדנוזַאב עריא ןוֿפ ערעדעי זַא ,זַײװַאב ןייק -- ןעגַײז ןסולש עריא

 וצ טייקנדנובעגוצ ריא ןכַאװשוצּפָא הוּכב ןעוועג טינ זיא .,ןיזמוא ןַא זיא

 יװ םעד ךָאנ .ןַײא ךיז טלעטש יז רעכלעוו רַאֿפ ,טַײהרָאװ רעכעלדנע רענעי

 ?טנַא ןעגנוװצעג יז ןוא ןטנעמוגרַא עריא עלַא ןעוועג לטֿבמ טָאה קיטירק יד

 עצרַאברעטשעצמוא סָאד ןבילבעג ריא ַײב ץלַא ךָאנ זיא ,ןרעװ וצ ןגיווש

 טנעקעג טינ ןורסיח ןייק טָאה ןעמ רעכלעוו ףיוא ,טַײהרָאװ ַא ןוֿפ ןַיײזטסּוװַאב

 רעכלעװ ןיא ,םרָאֿפ יד ןעװעג טינ זיא סע קיטֿפַאהרעלעֿפ יװ ,ןטכַארטסיױוא

 גנגײצרעביא רעד טָא וצ טייקנדנובעגוצ ריא ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה סע

 תוסּפורטיּפַא ריא רַאֿפ ןוא .ענייר ַא ,צקיטכירֿפױא ןַא ןעװעג םצעב זיא

 ןיא ,,עריא גנוגייצרעּביא עקיזָאד יד טײרּפשרַאֿפ טָאה יז סָאװ רַאֿפרעד ןוא

 .ֿבוח:לעב ריא ןבַײלב ןזומ קיבײא טעװ ןוא ןעוועג קיביײא טייהשטנעמ יד

 עטסקיטכיו יד טַאהעג ןָא בײהנָא ןוֿפ טָאה עינילער יד סָאװ ,רעבָא תעב

 עװיטַאלצר טימ ןבעגוצּפָא ךיז ןצנַאג ןיא ןשטנעמ יד ןזָאלרעד וצ טינ אדֿכוע
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 סעּפע ןוֿפ ןַײוטסּוװַאב ַא ייז ןיא ןקעװ ןוא ןכַאז ערַאבלטיממוא רעדָא
 יד .ןרָאװעג ןָאטעגּפָא ליֹוװ ױזַא טינ רָאג אדֿבוע יד טָא יא ,סרעכעה
 זיא יז ןוא ;זעיגילערמוא רעקינײװ רעדָא רעמ ןעוועג לָאמ עלַא זיא עיגילער
 רדסּכ יז טָאה תישאר .,רעטציא וליֿפַא זעיגילערמוא ןַײװלײט ץלַא ךָאנ
 עסיוועג ַא טָאה יז זַא ,טקרעמעגנָא ןיוש רעירֿפ סע ןבָאה .רימ יװ ,טהגעטעג
 רתוס יז טָאה טימרעד ןוא ;תועידי עלַא רעבירַא טגַײטש סָאװ סָאד ןוֿפ העידי
 זַא ,טּפױהַאב םעטָא ןיא טימ טָאה יז תעב ,ןרעל עגעגייא עריא ןעוועג
 יז טָאה ,הגשה רעזדנוא רעדייא רעכעה טייטש ןכַאז עלַא ןוֿפ הביס יד
 .רַאֿפ ןכַאז עלַא ןוֿפ הביס יד זַא ,טּפױהַאב םעטָא ןטייווצ םעד טימ ךַײלג
 ןיא יז ןעק ןעמ זַא ,טסייה סָאד -- ןטֿפַאשנגײא ענױזַא רעדָא ענױזַא טגָאמ
 ןעװעג זַײװלײט זיא יז יװ קיטכירֿפױא ,סנטייווצ ,ןײטשרַאֿפ ָאי ךרע םעד
 טֿפרַאדעג טָאה יז סָאװ טַײהרָאװ רעסיורג רעד ֹוצ טֿפַאשַײרטעג ריא ןיא
 ,זעיגילער טינ ןכב ןוא ,קיטכירֿפױא טינ ןעוועג טֿפָא רעבָא יז זיא ,ןטלַאהֿפױא
 ןבָאה עכלעװ ,ןרעל עכעלגעממוא יד ןטלַאהעגֿפױא טָאה יז סָאװ טימרעד
 יד ,עֿבט רעד החוּכמ גנטּפױהַאב עדע' .טַײהרָאװ עסיורג יד טרעטצניֿפרַאֿפ
 רַאֿפ טקעלּפטנַא טלעוו יד סָאװ ,טֿפַארק רענעי ןוֿפ ןוויטָאמ יד רעדָא םישעמ
 יז זַא ,ןרָאװעג ןזיוװַאב זיא סע ןוא ,תוקֿפס ןֿפורעגסױרַא רדסּכ טָאה ,זדנוא
 עכלעװ ,ןעגנוטּפױהַאב ערעדנַא יד רתוס זיא יז רעדָא ,רתוס ןיײלַא ךיז זיא
 רעדעי ףיוא ןענַאטשַאב סיוא רוד ןַײא רוד יז ןיא ךָאד .ריא טימ ןעמוק
 ,טסוװעג יז טָאה דוסב סָאװ ,םעד ףיוא קידנטכַא טינ ,גנוטּפױהַאב רעקיצנייא
 יז יװ רָאג .גנוכוזרעטנוא ןייק ןטלַאהסיוא טנעקעג טינ טלָאװ יז ןוֿפ ענייק זַא
 טינ לסיוװ-ַײס עיציזָאּפ עלַארטנעצ ריא ןעק ןעמ זַא ,טסּוװעג טינ טלָאװ
 רדג ןכעלרעסיוא ןדעי טקידיײטרַאֿפ תונשקע סיורג טימ יז טָאה ,ןעמעננַײא
 רעמ יז ןעק ןעמ זַא ,ןרָאװעג רָאלק ןיוש זיא סע יװ םעד ךָאנ גנַאל ,גיסו
 רעטירד רעד וצ טײהרעכעלריטַאנ זדנוא טגנערב סָאד ןוא ,ןקידיײטרַאֿפ טינ
 טָאה עיגילער יד סָאװ ,טעטיזעיגילערמוא ןוֿפ םרָאֿפ רעטצנרע טסכעה ןוא
 סָאװ ןיא ,אֿפוג סָאד ןיא ןביולג םענעמוקלוֿפמוא ןַא :ךעלמענ .,ןזיװעגסױרַא
 טינ לָאמניײק טָאה עינילער יד .טביילג יז זַא ,סױרַא לעיצעפס ךיז טיג יז
 .געצ ריא ןֿפַײרגוצנָא ךעלגעמ טינ תמאב זיא סע לֿפיװ ףיוא ,ןֿפירגַאב גונעג
 ,ךעלטנייװעג סע ןעעז רימ יװ ,ןבױלג ןטסמירֿפ םעד ןיא .עיציזָאּפ עלַארט
 םזיציטּפעקס רעד טָא ןוא ; תוקֿפס ןוֿפ לטגיּפ טסקיניײװעניא ןַא ןטלַאהַאג טגיל
 ,סורַא טזַײװ עיגילער יד סָאװ ,גנושרָאֿפ רַאֿפ ארומ רעד ןוֿפ הביס יד זיא
 ןעגנּוװצעג קידנענַײז ,טֿפַאשנסיװ רעד טימ םינּפ לא םינּפ ךיז טגגעגַאב יז ןעוו
 ןטלַאהעג לָאמַא טָאה יז סָאװ ,סנבױלגרעבָא יד ןֿפרַאװּוצקעװַא זַײװקיצנייא
 סנבױלג עטבילַאב עריא יװ ,ךעלגעט-גָאט קידנעעזוצ ןוא ,תונשקע ַאזַא טימ
 ,דחּפ םענעגרָאברַאֿפ ַא סױרַא יז טזַײװ ,רעמ ןוא רעמ ץלַא ךיז ןעלקָאש
 ,עֿבטה ךרדב ןרעװ טרעלקרעד ןכַאז עלַא גָאט םענייש ןייא ןיא ןלעװ רעמָאט
 ,קֿפס ַא ריא ןיא טרעיול סע זַא ,דוס םעד סױרַא ןיילַא יז טיג ױזַא טָא ןוא
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 עקַאט זיא ,קיגיזטסּוװַאב זיא יז רעכלעװ ןוֿפ ,"הביס עכעלֿפַײרגַאבמוא, יד יצ

 ,ךעלֿפַײרגַאבמוא תמאב
 ,ןעקנעדעג קידנעטש רימ ןזומ ,סע טסייה ,טיגילער רעד רעהעג סָאװ

 .רַאֿפ ןוא טנרעלעג ךָאד יז טָאה ןטײקנברָאדרַאֿפ ןוא ןתֹועט עריא עלַא טימ זַא

 ?רעלַא רעד טָא ןוֿפ שינעטנעקרעד יד ,טײהרָאװ עטסכעהרעלַא ןַא טיײרּפש

 טינ ךיז לָאז יז םרָאֿפ רענעמוקלוֿפמוא ןַא רַאֿפ סָאװ ןיא ,טַײהרָאװ רעטסכעה

 ןוא ;טנעמעלע-סנבעל ריא ןעוועג ןָא בײהנָא ןוֿפ זיא ,טקירדעגסיוא ןבָאה

 ,ס'ורג קידהנשמ ןעװעג לָאמַא ןענַײז סָאװ ,ןרעלעֿפ ענעדײשרַאֿפ עריא

 ןעזנַײא:טינ ןוֿפ ןרעלעֿפ ןעוועג ןענַײז ,רעקיניײװ ץלַא זַײװכעלטיב ןרעוו רעבָא

 רעזעיגילער תמא רעד  .זַײװלײט ןעזעגנַײא ָאי טָאה יז סָאװ ,סָאד ןצנַאג ןיא

 ךיז טָאה סע סָאװ ;טוג ןעװעג לָאמ עלַא זיא עיגילער רעד ןוֿפ טנעמצלע

 ןעװעג זיא ,קיטקַארּפ ןיא ךעלדעש ןוא עירָאעט ןיא קיטכיר טינ ןזיװעגסױרַא

 רעמ לָאמ עלַא יז טרעװ םעד ןוֿפ ןוא :טנעמעלע רעזעיגילערמוא ריא

 .טרעטַײלעגסױא

 רדסּכ טָאה רעכלעוו ,חילש רעד זַא ,טקרעמַאב רעטציא ןוא ,99 8

 .טֿפַאשנסיװ יד -- ןעװעג זיא ,גנורעטַײלסױא עקיוָאד יד טכַארבעגטימ

 רעד ןוֿפ ענייא ןעװעג זיא סָאד זַא ,טקַאֿפ םעד רימ ןעעזרַאֿפ ךעלטנייוװעג

 ןסירג םעד ןגעװ קידנסיװ טינ ךיז טכַאמ עיגילער יד ,תודֿבוע סטֿפַאשנסיװ

 טליפ ןיילַא טֿפַאשנסיװ יד ןוא ;טֿפַאשנסיװ רעד קידלוש זיא יז סָאװ ,ֿבוח

 ןעמ ןעק ךָאד .ריא זיא עיגילער יד ֿבוח-לעב ַא רַאֿפ סָאװ טינ רָאג טעמּכ

 סערגָארּפ ריא ןיא טכַאמעג טָאה עיגילער יד סָאװ טירט ןדעי זַא ,ןזַײװַאב

 יז סָאװ ,ףירגַאב ןכיוה ךרעײֿפל םעד זיב ףירגַאב ןקירעדינ ןטשרע ריא ןוֿפ

 ,טגָאזעג רעקיטכיר רעדָא ,ןֿפלָאהעג וצרעד ריא טֿפַאשנסיװ יד טָאה ,טציא טָאה

 יד טּפוטש ךָאנ רעטציא וליֿפַא זַא ןוא ; ןכַאמ וצ סָאד ןעגנּוװצעג יז טָאה יז

 .גנוטכיר רעקיבלעז רעד ןיא טירט ערעטַײװ ןכַאמ וצ טֿפַאשנסיװ

 רעכלעוו ,ןעניז ןקיטכיר ןַײז ןיא טפַאשנסיוװ טרָאװ סָאד קידנכיורבעג

 סָאװ גנונעדרָא רעד חוּכמ תועידי עטמיטשַאב ןוא עוויטיזָאּפ עלַא םורָא טמענ

 ןופ זַא ,רָאלק זדנוא רַאֿפ טרעוו ,ןעגנונַײשרע עקימורַא יד ןיא טריטסיסקע

 טרעדנעעג גנונעדרָא רעטלעטשעגטסעֿפ ַא ןוֿפ גנוקעדטנַא יד טָאה ןָא ביײהנָא

 טגיל סָאװ ,גנונעדרָא רענעסָאלשעג טינ ןוֿפ רעדָא גנונעדרָאמוא ןוֿפ ףירגַאב םעד

 זַא ,טטַײװַאב גנורַאֿפרע יד יװ דלַאב ױזַא .ןבולגרעבָא ןדעי ןוֿפ זנורג ןיא

 ,רדס ןקיבלעז םעד טול רָאֿפ לָאמ עלַא ןעמוק ןעגנורעדנע עטנַאקַאב עסיוועג

 ינעורעּפ רעלעיצעּפס ַא ןוֿפ ףירגַאב רעד קנַאדעג ןוֿפ ןדניװשרַאֿפ וצ ןָא טבייה

 עקיזָאד יד ןבַײרשוצ טגעלֿפ ןעמ ןליוו ןכעלרעדנערַאֿפ סנעמעוו וצ ,טייקכעל

 ן'=װַאב סעיצַאװרעסבָא ענעבילקעגנָא טירט:ַײב-טירט יד ןעוו ןֹוא ,ןעגנורעדנע

 עכעלנע ןַא רָאֿפ טמוק ,ןעננורעדנע עטנַאקַאב רעקינייװ יד חוּכמ טנעגייא סָאד

 יז וצ עגונב ךיוא ןביולג ןוֿפ גנורעדנע
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 סָאװ יד רַאֿפ יא ןַײז וצ סיוא טוַײװ סעצָארּפ רעד טָא רעבָא תעב
 ,סעצָארּפ רעזעיגילעריטנַא ןַא ,ןרוד םיא ןבעל סָאװ יד רַאֿפ יא ,ןָא םיא ןריֿפ
 ,ךחוימ חילש ןכעלֿפַײרגַאב ַא טָאטשנָא ,ךּפיה רעד טַארוקַא ןתמא ןיא רע זיא
 זיא ,גנונַײשרע רעסיוועג ַא ןוֿפ הביס יד סלַא ןבעגנָא רעירֿפ טגעלֿפ ןעמ סָאװ
 רעקידחוימ רעקינייװ ןוא רעכעלֿפַײרגַאב רעקינייו ַא ןרָאװעג טלעטשעגֿפױא
 ,רעקידרעירֿפ רעד וצ ךּפיהל קידנעייג ,גנורעלקרעד עַײג יד םגה ןוא { חילש
 זיא יז יװ יװַא ךָאד ;ליֿפעג ןקיבלעז םעד ןֿפורסױרַא בייהנָא ןיא טינ ןעק
 ליֿפעג ןקיזָאד םעד ןֿפװסױרַא טַײצ רעד טימ יז זומ ,ךעלדנעטשרַאֿפ רעקיניײװ
 טכַארטַאב ןטַײצ עקילָאמַא ןעמ טָאה ןוז יד ,ליּטשַײב ַא טמענ ,רעקרַאטש ךָאנ
 יו ,דרעֿפ עקידרעַײֿפ ןוֿפ טּפעלשעג טרעװ סָאװ ,טָאג ַא ןוֿפ עטערַאק יד יװ
 ןקידמשוגמ םעד טָא ףיוא ןרָאװעג טקירדעגסיוא זיא סָאװ עעדיא יד טַײװ
 יאב וצ גונעג ןיא סע ,ןָא טינ ָאד !דנוא טייג ,טריזילַאּבמיס ןעוועג זיא ןֿפוא
 גנוגעװַאב עכעלנַײשנגיוא יד ןרעלקרעד ןוֿפ ןֿפוא רעקיזָאד רעד זַא ,ןקרעמ
 סָאװ ןטֿפערק עסיװעג וצ ךעלנע זיא עכלעו ,טֿפַארק ַא ךרוד ןוז רעד ןוֿפ
 טכַארבעגרעטנורַא רעדנּוװ ןכעלגעט םעד טָאה ,דרע רעד ףיוא ָאד טעז ןעמ
 רעטרעדנוחרָאי ךס ַא ,רעלּפעק ןעו ,לכש ןטסטושּפ ןוֿפ הגרדמ רעד וצ
 :ַאב ןיא ןוז רעד םורַא ךיז ןגעװַאב ןטענַאלּפ יד זַא ,טקעדטנַא טָאה ,רעטעּפש
 רעד ןיא ךלהמ ןקיבלעז םעד ךרוד לָאמ עלַא ןכַאמ ןוא ןטורשרַאמ עטמיטש
 ןעניֿפעג ךיז זומ עטענַאלּפ רעדעי ןיא זַא ,ןסָאלשַאב רע טָאה ,טַײצ רעקיבלעז
 םעד טימ זַא ,רימ ןעעז ָאד ,ןעגנונעװַאב עריא טעװערעק סָאװ ,טסַײג ַא
 .משוגמ ַא ןוֿפ עעדיא יד ןרָאװעג ןדנּוװשרַאֿפ זיא טֿפַאשנסיװ רעד ןוֿפ סערגָארּפ
 וצ עגונב טניימעג רעירֿפ טָאה ןעמ יװ רעגייטש ַא ,ןּפעלש ןשינַאכעמ ןקיד
 :עגמיוא םעד טָאטשנָא יא סע תעב זַא ,רעבָא ;ןװ רעד ןוֿפ גנוגעװַאב רעד
 עכעלֿפַײרגַאב טכַײל יֹזַא טינ ַא ןוא עטמיטשַאבמוא ןַא ןרָאװעג טלעטש
 ,ןלעיצעּפס ַא ןעמענוצנָא קיטיינ רַאֿפ ןטלַאהעג ץלַא ךָאנ ןעמ טָאה ,טֿפַארק
 .לגערמוא רעקיסעמלגער רעד ןוֿפ הביס יד סלֶא ,טסַײג ַא ,חילש ןכעלנעזרעּפ
 זַא ,ןרָאװעג ןזיװַאב ךעלדנע זיא סע ןעוו .גגוגעװַאב רעד ןוֿפ טייקיסעמ
 ןריֿפ ןעגנורעטש ןוא םייוניש ערעייז עֶלֲא טימ סעיצולָאװער + ןטענַאלּפ יד טָא
 רעלּפעק סָאװ תוחור עקידנשרעה יד ןעוו --- ץעזעג ןכעלטלעװלַא ןַא טול ךיז
 ץַאלּפ רעייז ףיוא ןוא ,טַײז ַא ןָא ןרָאװעג טגײלעגּפָא ןענַײז ןֿפירגַאב טָאה
 גנורעדנע יד זיא ,עיצַאטיװַארג ןוֿפ טֿפַארק יד ןרָאװעג טלעטשעגֿפױא זיא
 עכלעוו ,טֿפַארק ַא טֿפַאשענּפָא טָאה ןעמ סָאװ ,ןירעד ןענַאטשַאב ךעלטנגייא
 ריא טָאטשנָא טלעטשעגֿפױא טָאה ןעמ ןוא ,ןלעטשרָאֿפ טנעקעג ךיז טָאה ןעמ
 וליֿפַא בױא םערָאװ .ןלעטשרָאֿפ טנעקעג טינ ךיז טָאה ןעמ עכלעוו ,טֿפַארק א
 רעבָא רימ ןענעק ,עיצַאטיװַארג ןוֿפ ץעזעג סָאד ןַײז סֿפוּת ָאי ןענעק רימ
 ןיילַא ןָאטוינ .עיצַאט'װַארג ןוֿפ טֿפ ַא ר ק יד קנַאדעג ןיא ןלעטשרָאֿפ טינ ךיז
 .ַארג ןוֿפ טֿפַארק יד ןֿפַײרגַאב וצ ךעלגעממוא זיא סע זַא ,ןעװעג הדומ סָאה
 ןג עג ןיש ןבָאה רימ יה ןוא ,רעטע ןַא ןוֿפ גנולטימרָאֿפ רעד ןָא עיצַאסיװ
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 וצ ןָא טינ רָאה ןייק ףיוא רעטע ןַא ןוֿפ הרעשה יִד זדנוא טבייה ,(18 8
 סָאװ סערגָארּפ ריא ,ללכב טֿפַאשנסיװ רעד טימ סע ןיא ױזַא טָא ,ןֿפלעה
 ,ןצעזעג רעטנוא ןעגנונַײשרע ןוֿפ ןתוכַײש ערעדנוזַאב ןריּפורג ןיא טײטשַאב
 יּפילֹע ןיא ,ןצעזעג עניײמעגלַא רעמ ןלַא רעטנוא ןצעזעג עלעיצעּפס יד ןוא
 ןוא ,תוביס עטקַארטסבַא רעמ ןוא רעמ ץלַא וצ טריֿפ סָאװ סערגָארּפ ַא טיונ
 ןענַײז ,עטקַארטסבַא רעמ ןוא רעמ ץלַא רעטַײװ סָאװ ןענַײז עכלעוו ,תוביס
 ןכַאמ םערָאװ ;תוביס עכעלֿפַײרגַאּב רעקינייװ ןוא רעקינייװ ץלַא טיונ יּפ-לע
 יָנלֶע עטערקנָאק עסיוװעג ןֿפרַאװסױרַא טניימ ,ףירגַאב ןטקַארטסבַא ןַא ךיז
 :גסיװ יד ןכלעוו וצ ,ףירגַאב רעטקַארטסּבַא טסכעה רעד ,קנַאדעג ןוֿפ ןטנעמ
 .רַאֿפ סָאװ ,רענױזַא רעבירעד זיא ,רעטנעענ לָאמ עלַא םַאזגנַאל טמוק טֿפַאש
 טֿפרַאװ רע תמחמ ,ערַאבקנעדמוא רעדָא ערַאבֿפַײרגַאבמוא סָאד ןיא ךיז טריל
 טָאה ןֿפוא םעד ףיוא ןוא .קנַאדעג ןוֿפ ןטנעמעלע עלערקנָאק עלַא סױרַא
 :8ױרַא טָאה טֿפַאשנסיװ יד סָאװ ,סנביולג יד זַא ,ןטּפױהַאב וצ טכער ַא ןעמ
 רעדייא ,זעיגילער רעמ ןעוועג םצע ןיא ןענַײז ,עיגילער רעד ףיוא ןעגנוווצעג
 ,ןעמונרַאֿפ ןבָאה ייז ץַאלּפ סעמעוו ,ענעי

 רעייז רָאנ ךיוא טָאה ,עיגילער יד יװ טקנוּפ ,רעבָא טּפַאשנסיװ יד
 ץרוק וצ זיא עיגילער יד יװ יױװַא .עבַאגפױא ריא טליֿפרעד םוקלוֿפ.טינ
 ױזַא ,זעיגילער-טינ ןעוועג זיא יז לֿפו ךרע:יֿפל ,אדֿבוע ריא ןיא ןבילבעג
 לֿפיװ ךרע םעד טול אדֿבוע ריא ןיא ןבילבעג ץרוק וצ טֿפַאשנסיװ יד זיא
 ןלעלַארַאּפ עכעלטע יד ןעגעכייצנָא וימָאל ,ךעלטֿפַאשנסיװ:טינ ןעוועג זיא יז
 ,ןענרעל וצ ןבױהעגנָא טָאה טֿפַאשנסיװ יד תעב ,תוגודמ עטשרע עריא ןיא
 ףיוא טָאה ןוא ,ןעגנונַײשרע ןשיװצ תוכַײש עקידנעטש ַא ךיז טניֿפעג סע זַא
 סלַא ןטייקכעלגעזרעּפ ערעדנוזַאב ןיא ןבױלג םעד טריטידערקסיד ןֿפוא םעד
 טָאטשנָא טלעטשעגֿפױא ןיילַא ךָאנ טלָאמעי יז טָאה ,ןעגנונַיײשרע יד ןוֿפ תוביס יד
 ןעװעג טינ ןענַײז ייז ביוא עכלעוו ,ןטֿפערק עקידתוביס ןיא ןביולג םעד ייז
 .סיױא טָאה ןעמ ןעװ .עטערקנָאק ןעװעג ךָאד ייז ןענַײז ,עכעלנעזרעּפ ןייר
 ןדַײלרַאֿפ טינ ןעק רוטַאנ יד, זַא ,זַײװַאב וצ ןטקַאֿפ עסיװעג טשטַײטעג
 יד זַא ,טרעלקרעד טָאה ןעמ ןעװו ,(טֿפול ןָא ץַאלּפ ַאו "םּווקַאו,= ַא
 ,"טייקגדלָאג, טסייה סָאװ תושממ ַאוַא ןוֿפ ּפָא ןעמַאטש דלָאג ןוֿפ ןטֿפַאשנגיײא
 ןוֿפ ךיז ןעמענ ןבעל ןוֿפ ןעגנונַײשרע יד זַא .טניימעג טָאה ןעמ ןעװ ץוא
 ןוֿפ עדָאטעמ ַא טלעטשעגֿפױא ןעמ טָאה -- 'פיצנירפ.סנבעל, ןימ  ַאוַא
 זיא יז סָאװ טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ,זיא עכלעװ ,ןטקַאפ יד ןרעלקרעד
 ערעדנַא ןבעגעגנָא טָאה יז תמחמ ,עדָאטעמ רעזעיגילער רעד דגנּכ ןעגנַאגעג
 ןבעגעגסױרַא ךיז טָאה יז לַײװ ,ךעלטֿפַאשנסיװמוא ןעװעג ךיוא ןיילַא ,תוחוּכ
 ,טסּוװעג טינ טשינרָאג טָאה ןעמ סָאװ ןגעװ ,טסּוװעג סעּפע טלָאװ יז יװ
 יז ןַא ,קידנעעזנַײא --- תֹוחוּכ עשיזיֿפַאטעמ עקיזָאד יד קידנֿפרַאװקעװַא ןיוש
 ;יבמָאק עלעיצעּפס ןיולב רָאנ ,ןצנעטסיסקע עקידכיזרַאֿפ ןייק טינ ןענַײז
 גנַאל טינ רָאג ךָאנ טֿפַאשנסיװ יד טָאה ,תוביס ענײמעגלַא ןוֿפ סעיצַאנ
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 רעשימעכ ,עירטקעלע ףךרוד ןעגנונַײשרע ןוֿפ סעפֹורג עסיורג טרעלקרעד
 יז סָאװ טימרעד רעבָא ,ןטֿפערק ענײמעגלַא ענױזַא ערעדנַא ןוא טֿפַאשיבורק
 .מוא ןוא עכעלדנע ןעװעג ןטלָאװ ייז יװ תוחוּכ יד טָא ןגעװ טדערעג טָאה
 רעקיבלעז רעד ףיוא טלעטשעג םצעב ךיז יז טָאה ,ןתושממ עקיגנעהּפָא
 --- ,ןעגנונילשרע על ַא ןֿפוא םעד טָא ףיוא קידנרעלקרעד ,רעירֿפ סָאװ עיציזָאּפ
 יז טָאה --- ,ללּכ ןיא ןעמונעגנַײרַא ךױא ןעקנעד סָאד ןוא ןבעל סָאד
 טימרעד ,עיגילער רעד וצ טֿפַאשטנַײֿפ עקיֿפיױאנביױא ריא ןטלַאהעגֿפױא רָאנ טינ
 ןיא רָאנ ,תוביס ענעדײשרַאֿפ-דנורג ,ערעדנַא טלעטשעגסױרַא טָאה יז סָאװ
 טָא ןגעװ סעּפע סייװ יז זַא ,ןעמונעגנָא הקיּתשב טָאה יז לֿפיװ ךרע םעד
 .ךעלטֿפַאשנסיװמוא ןבילבעג רעטַײװ ךיוא יז זיא ליֿפ יװַא ףיוא ,תוחֹוּכ יד
 רענעמסטֿפַאשנסיװ ענעטירשעגרָאֿפ טסכעה יד עקַאט ןעמענ ןטַײצ עקיטנַײה
 עטנרעלעג ערעטלע יד יװ ױזַא ,ןֿפירגַאב ערעקיטעּפש יד טָא קעװַא ןֿפרַאװ ןוא
 ,לג"דא טכיל ,ץיה ,םזיטענגַאמ ,ןֿפירגַאב עקידרעירֿפ יד ןֿפרָאװעגקעװַא ןבָאה
 ץנַאג ןוֿפ יװ טדערעג רעירֿפ עלַײװ עצרוק ַא טָאה ןעמ עכלעװ ןגעוו
 טלַא ןטכַארטַאב וצ רעקיזיֿפ יד ןָא טציא ןבייה ,ןטֿפערקרוטַאנ ערעדנוזַאב
 רעכעלטלעװלַא רעסיוועג ןייא ןוֿפ גנוקעלּפטנַא רעד ןוֿפ ןעמרָאֿפ ענעדײשרַאֿפ
 ןעקנעד וצ ףיוא ייז ןרעה ,ךַאז רעד ףיוא קידנקוק ױזַא טָא ןוא ;טֿפַארק
 טֿפַאשנסיװ יד ,ןֿפַײרגַאב ךיז טזָאל סָאװ סעּפע ןגעװ יװ טֿפַאװק רעד ןגעוו
 יװַא טָא ךיז עלַײװ ַא ףיױא סערגָארּפ ריא ןוֿפ הגרדמ רעדעי ףױא טָאה
 ,ךעלטֿפַאשנסיװ טינ רָאג ,טָאה יז --- םיצוריּת עקיֿפױאנבױא טימ טננונַאב
 טָאה יז עכלעוו תוחוּכ ענעי ןוֿפ רוטַאנ יד זיא סָאװ ,ןגערֿפ וצ טלעֿפרַאֿפ
 ןעגנַאגעג יז זיא רעטַײװ לּפַאטש ַא סָאװ םגה ,ןֿפורעגסױרַא רַאילימַאֿפ ױזַא
 ןוֿפ ללּכ ןיא תוביס עטניימעג רעירֿפ עריא ןסָאלשעגנַײא טָאה ןוא רעֿפיט לסיב ַא
 רעירֿפ יװ טקנוּפ רעבָא יז טָאה ,תֹוחוּכ עטץַארטסבַא רעמ ןוא ערעניײמעגלַא
 ןיוש ןטלָאװ ייז יוװ טַארוקַא ,ןעגנורעלקרעד עַײנ יד טימ טלעטשעג ןדירֿפוצ ךיז
 ןעועג דנַאנַאכָאנ זיא סָאװ ,סָאד דָארג ןוא .ןטייקכעלקריוו ערעכיז רָאג ןעוועג
 רדטּכ זיא ,טֿפַאשנסיװ רעד ןוֿפ ךירטש - רעטקַארַאכ רעכעלטֿפַאשנסיװמוא רעד
 ,עיגילער רעד טימ ןטלַאה.המחלמ ריא ןוֿפ הביס לייט ַא ןעוועג

 עיגילער רעד ןוֿפ יא ןרעלעֿפ יד זַא ,סע טסייה ,ןעעז רימ ,30 8
 ןעמוק סָאװ תונורסח ןעװעג ןָא בייהנָא ןוֿפ ןענַײז טֿפַאשנסיװ רעד ןוֿפ יא
 .ךנורג לקערב ַא סלַא ךיז קידנביײהנָא ,גנולקיװטנַא רענעמוקלוֿפ-טינ ַא ןוֿפ
 רעמ ַא ןעמוקַאב טָאה ןוא ןסקַאװעג ייז ןוֿפ עניא עדעי זיא ,קנַאדעג
 ריא ןעװעג ןטַײצ עלַא ןיא זיא אטח סרענייא רעדעי .םרָאֿפ עקידנעטשלוֿפ
 ןענַײז ,ייז ןשיװצ ןעמוקעגרָאֿפ ןענַײז סָאװ ,תוקולחמ יד ,טיײקידנעטשלוֿפ:טינ
 ;טיג רעיײז ןוֿפ ןטַאטלװער יד רָאנ יװ טשינרָאג רעמ ןעװעג לָאמ עלַא
 ,ןעמרָאֿפ עכעלדנע ערעיײז רעבָא ןכיירג ייז רָאנ יװ ןוא ;טיײקידנעטשלוֿפ
 ,עינָאמרַאה עגעמוקלוֿפ ַא ייז ןשיווצ טרעוו

 2 + בנו סע-55
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 רעדעי .קיכַאֿפײװצ ןעוװעג סיוכרוד זיא דנַאטשרַאֿפ ןיֿפ סערגָארּפ רעד
 ןּבָאה סָאװ יד רַאֿפ ױזַא ןזיועגסיוא טינ ךיז טָאה סע םנה ,סױרַאֿפ טירט
 .ריטַאנרעביא ןַא ןיא יא רעכעלריטַאנ ַא ןיא יא טירט א ןעוועג זיא ,טכַאמעג םיא |

 רעדעי רַאֿפ ןרָאװעג ןבעגעג זיא סָאװ ,גנורעלקרעד ערעסעב יד ,גנוטכיר רעכעל
 .יֿפל ןעוועג זיא עכלעוו ,הביס ַא ןֿפרָאװעגקעװַא טַײז ןייא ןוֿפ טָאה ,גנונַילשרע
 עריא ןוֿפ רדס םעד ןיא טנַאקַאבמוא רעבָא ,רוטַאנ ריא ןיא ןעלֿפַײרגַאב ךרע
 זיא סָאװ ,הביס ַא ןעמונעגנָא טַײז רעדנַא רעד ןוֿפ טָאה ןוא ,ןעגנוקריוו
 :ַאבמוא ךרע .יֿפל רעבָא ,ןעגנוקריוו עריא ןופ רדס םעד ןיא טנַאקַאב ןעוועג
 םעד ןוֿפ קידנטערטסױרַא טירשרָאֿפ רעטשרע רעד ,רוטַאנ ריא ןיא ךעלֿפַײרג
 ,ןטֿפערק ןוֿפ ףירגַאב ַא ןטלַאהטנַא רָאלק ץנַאג טָאה םזישיטעֿפ םענײמעגלַא
 ןוֿפ ןוא ןשטנעמ ןוֿפ ןטֿפערק עטנַאקַאב יד וצ ךעלנע רעקינייװ ןענַײז סָאװ
 רעבָא ךוע םעד ןיא ;ךעלדנעטשרַאֿפ רעקיניײו ךיוא רעבירעד ןוא ,תויח
 יד ןוֿפ טדיישעגרעטנוא ךיז ןבָאה תֹוחֹוּכ ענעֿפירגַאב ַײנ עקיזָאד יד לֿפיװ
 רעד ןיא ייז ןענַײז ,גנוקריו רעכַײלג קידנעטש רעייז ךרוד עקידרעירֿפ
 עקידרעטַײװ עלַא .ענעי רעדייא ךעלדנעטשרַאֿפ רעסעב ןעוועג טַײצ רעקיבלעז
 ןוא ערעֿפיט עדעי .טַאטלוזער ןטלּפָאט ןקיבלעז םעד סױרַא ןזַײװװ ןטירשרָאֿפ

 ןוֿפ הביס יד סלַא ןענוֿפעגסױא טָאה ןעמ סָאװ ,טֿפַארק עניימעגלַא רעמ

 טזָאל יז סָאװ ןעניז םעד ןיא ,ךעלֿפַײרגַאב רעקינײװ ןעוועג זיא ,ןעגנונילשרע
 ןטֿפערק עלעיצעּפס יד רעדייא ,קנַאדעג ןיא ןלעטשרָאֿפ טמיטשַאב ױזַא טינ ךיז
 יז זיא רעבָא טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ;ןעמונרַאֿפ טָאה יז ץַאלּפ סעמעוו
 ףס ַא ךיז טָאה סע סָאװ ןעניז םעד ןיא ,ךעלֿפַײרגַאב רעמ ןעוועג ךיוא
 ןֿפא םעד ףיוא ויא סערגָארּפ רעד .ןעגנוקריוו עריא ןגעוו ןגָאז טזָאלעג רעמ
 יו ,עטסּוװַאבמוא וויטיזָאּפ סָאד ןלעטשטסעֿפ ןיא ליֿפ ױזַא טקנוּפ ןענַאטשַאב
 ןַײז טכיירג ןסיוװ סָאד ןעו םגה .עטסּוװַאב וויטיזָאּפ סָאד ןלעטשטסעֿפ ןיא
 רעכעל ריטַאנרעביא גולֿפ ןיא ןוא רעכעלרעלקרעדמוא רעדעי טרעוו ,טקנוּפכױה
 ;ןטקַאֿפ עכעלריטַאנ ןוא עטרעלקרעד ןוֿפ עירָאגעטַאק רעד ןיא טכַארבעג טקַאֿפ
 :ריטַאנ רעדָא עטרעלקעד עלַא זַא ,ןזיװַאב טרעוו טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ךָאד

 ךעלרעלקרעד:טינ םַאטשּפָא ןטסטַײװ רעייז ןוֿפ טרּפ ןיא ןענַײז ןטקַאֿפ עכעל
 ןדנַאטשוצ עטצעזעגנגעק ייווצ ןֿפַאשעג ןרעו ױזַא טָא ,ךעלריטַאנרעביא ןוא
 רענעי ןוֿפ ןטַײז עטצעזעגנגעק יד ןכערּפשטנָא עכלעוו ,דנַאטשרַאֿפ ןוֿפ
 ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא תעב .ןעקנעד רימ רעכלעוו ןגעו ,ךַאז * ץנעטסיסקע
 זדנוא טיג ,טֿפַאשנסיװ זדנוא טיג ,ןריא קילבנָא ןייא ןיא ,רוטַאנ רעד ןוֿפ
 .עיגילער -- קילבנָצ רעדנַא ריא ןיא ,ריא ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא

 ,ןגָאז ןעמ ןעק טקנופדנַאטש רעדנַא ןַא ןוֿפ ןטקַאֿפ יד קידנטכַארטַאב
 גנודײשרעדנַאנוֿפ עמַאזגנַאל ַא טכַאמעגכרוד ןּבָאה טֿפַאשנסיװ ןוא עיגילער זַא
 ?טינ יד זיא תוקולחמ עקידנעטש ערעייז ןיא קידלוש זַא ןוא ;(עיצַאיצנערעֿפיד)
 עיגילער יד .תודֿבוע ערעייז ןוא ןזיײרק ערעיײיז ןוֿפ גנורעדנוזּפָא ענעמוקלוֿפ
 טֿפַאשנסיװ רעקינייװ רעדָא רעמ ןקינײארַאֿפ וצ טֿפמעקעג ןָא ביײהנָא ןוֿפ טָאה
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 ךיז ןָא בײהנָא ןוֿפ טָאה רעדיו טֿפַאשנסיװ יד ;טֿפַאשנסיװמוא ריא טימ

 סָאד יו רָאג ,טֿפַאשנסיװמוא רעקינײו רעדָא רעמ ןָא ןטלַאהעג טסעֿפ
 הצכָאנ ןעוועג ןעגנּוװצעג זיא ערעדעי .טֿפַאשנסיװ ןוֿפ לייט ַא ןעוועג טלָאװ

 רַאֿפ ןטלַאהעג טכערמוא טימ טָאה יז סָאװ דלעֿפ סָאד זַײװכעלסיב ןזָאל

 טָאה יז סָאװ ףיוא ,סָאד רערעדנַא רעד ןוֿפ ןענּוװעגּפָא טָאה יז תעב ,סריא

 ייז ןשיװצ ןעמוקעגרָאֿפ ןעגַײז סָאװ סעדריטס יד ןוא ;טכער ַא טַאהעג ָאי
 ןלעוו רימ .סעצָארּפ םעד טָא ןוֿפ רעטײלגַאב רעכעלדַײמרַאֿפמוא ןַא ןעוועג ןענַײז

 טָאה עכלעו ,עיגילער יד ,גנובַײרשַאב רערעיונעג ַא ךרוד רָאלק ןכַאמ סע

 ךַײלג טָאה ,דוס ַא זיא טלעװ יד זַא ,גנוטּפױהַאב רעד ףיוא טיובעג הליחּתכל

 טכַאמעג טָאה -- דוס םעד חוּכמ ןעגנוטּפױהַאב עטמיטשַאב ךס ַא טכַאמעג

 ענַײז עלַא ןיא דוס םעד ןוֿפ עֿבט יד ןסיװ טלָאװ יז יװ ,לעטשנָא ןא

 יז ןַא ,טהנעטלג טָאה יז סָאװ ,ךרע םעד ןיא טָאה ןוא ,םיטרּפ עטסנצלק
 יד ןוֿפ ןטַײצ יד ןוֿפ .טֿפַאשנסיװ יד ןעוועג לוֿבג:גיסמ ,וויטיזָאּפ סעּפע סייוו

 :טנַאקַאב רעמיטניא ַאזַא ןיא טביילגעג טָאה ןעמ ןעוו ,סעיגָאלָאטימ עטסירֿפ
 ןוֿפ רָאנ טלַאה ןעמ ןעװ ,גָאט ןקיטנַײה ןזיב ,דוס-טלעוו םעד טימ טֿפַאש

 עיגילער יד זיא ,םיא ןגעװ תורֿבס ערָאלק טינ ןוא עטקַארטסבַא טכעלטע

 רעד ךָאנ עמגָאד ןייא ןבעגוצּפָא טֿפַאשנסיװ רעד ןוֿפ ןעוועג ןעגנּוװצעג

 טנעקעג טינ טָאה יז עכלעװ ,ןטֿפַאשטנעק עטניימעג ענעי ןגעוו רערעדנַא

 .רעּפ רעד טָאטשנָא ,טלעטשעגֿפױא טֿפַאשנסיװ יד טָאה עלַײװרעד .ןזלײװַאב

 ןעגנונַײשרע עלַא ןבירשענוצ טָאה עיגילער יד רעכלעװ וצ ,טייקכעלנעז
 ,עיגילער יד ןעוועג לוֿבג .גיסמ יז טָאה טימרעד ;ןסנזעװ עשיזיֿפַאטעמ עסיוועג
 טָאה יז סָאװ ןכַאז יד טימ סַאלק ןייא ןיא טלעטשעגנַײרַא טָאה יז םצרָאװ
 יד ךרוד זַײװלײט .ערַאבֿפַײרגַאבמוא סָאד ןוֿפ ןעמרָאֿפ עסיוועג ןֿפירגַאב
 יד ףיוא תוישק טנערֿפעג לָאמ ַא טָאה עכלעוו ,עיגילער רעד ןוֿפ ןקיטירק

 םענעגייא ריא ןוֿפ טַאטלוזער ַא סלַא זַײװלײט ןוא ,תורעשה עכעלטֿפַאשנסיװ

 ןוֿפ טעברַא יד ןבעגוצֿפױא ןעגנוװצעג ןעװעג טֿפַאשנסיװ יד זיא ,ןסקַאװ

 טָאה ןוא ,ןסיוו טינ ןעק ןעמ סָאװ סָאד ןסיװ ןוֿפ לוֿבג ןיא ןעמעננַײרַא
 ,ריא וצ רעהעג טכער יּפ לע סָאװ עיגילער רעד ןבעגעגּפָא געו םעד ףיוא
 ןמ ,קידנעטשלוֿפ טינ ןיא עיצַאיצנערעֿפיד ןוֿפ סעצָארּפ רעד טָא ןמז .לֹּכ
 סע ןעוו ,זַײװכעלסיב .סעדריטס רעקינייװ רעדָא רעמ ןעמוקרָאֿפ ץלַא ךָאנ
 ןלעו ,ןטֿפַאשטנעק עכעלגעמ יד ןוֿפ ןצענערג יד ןרעו טלעטשעגטסעֿפ ןלעוו
 טשרע טעװ םולש רעד ןוא .רעקינייוװ ןרעוו ךיז ןגירקמורַא ןוֿפ תוביס יד
 קידגעטשלוֿפ ןרעו טעװ טֿפַאשנסיװ יד ןעוו ,רעקיטֿפַאהרעױד ַא ןַײז טלָאמעי
 ,עטנעָאנ ןוא עויטַאלער רָאנ ןענַײז ןעגנורעלקרעד עריא זַא ,טגלצרעביא
 רעד זַא ,טגַײצרעביא קידנעטשלוֿפ ןרעװ טעװ טַײז ריא ןוֿפ עיגילער יד ןוא
 ,רעטולָאסבַא ןוא רעטַײװ ךעלדנע ןַא זיא ,ּפָא ךיז טיג יז ןכלעוו טימ ,דֹוס

 ,ה"ד) ןוויטַאלערָאק עקיטייג רעבירעד ןענַײז טֿפַאשנסיװ ןוא עיגילער
 יװ ,(רערעדנַא רעד וצ ענייא תוכַײש רעקיטַײזנגעק ןיא ןעייטש סָאװ ןכַאז
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 ריא ףיוא ערעדעי ,עדייב ייז ןעמענרַאֿפ ,טקרעמעגנָא רעירֿפ ןיוש ןבָאה רימ

 ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ ןעמרָאֿפ עטצעזעגנגעק ייװצ ענעי ןוֿפ רעצעלּפ יד ,טרָא

 סטנַאקַאב ַא ןוֿפ ןעקנעד טינ ןעק ןעמ .רעדנוזַאב ןריטסיסקע טינ ןענעק עכלעוו

 ןַא ןופ ןעקנעד טינ ךױא ןעק ןעמ ןוא ,סטנַאקַאבמוא ןַא ןוֿפ טליײטעגּפָא

 ,ןעגנורדעג ןוֿפרעד זיא סע ןוא .סטנַאקַאב ַא ןוֿפ טלײטעגּפָא סטנַאקַאבמוא

 תעב טינ טכַאמ סע ּוװַא ,רערעלק ןרעװ טינ ןעק עדייב יד ןוֿפ סנייק זַא

 רעטַײװ ןריֿפ לָאז ןעמ ביוא - ןעגַײז ייז .ערעדנַא סָאד ךיוא רערעלק השעמ

 עוויטיזָאּפ יד -- טצונַאב רעירֿפ ןבָאה רימ סָאװ ,(קורדסיוא:לשמ) רעֿפַאטעמ יד

 ןרעװ טינ ןעק יײז ןוֿפ רענייק סָאװ ,קנַאדעג ןוֿפ ןסולָאּפ עוויטַאגעג ןוא

 .ןרעדנַא םעד ןוֿפ טײקרַאטש יד טינ טרעסערגרַאֿפ רע ּוװַא ,רעקרַאטש

 עבלעװ ,טֿפַארק רערַאברעלקרעדמוא ןַא ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב סָאד ,21 8

 ?עלק קר ןרָאװעג קידנעטש זיא ,ןעגנונַײשרע עלַא ןיא ודנוא וצ ךיז טזַײװַאב

 ןֿפ ןרעװ ַײרֿפ ןצנַאג ןיא רָאג טַײצ רעד טימ זומ ןוא ;רערעלק ןוא רער

 טֿפַארק ַאזַא זַא ,טייז ןייא ןוֿפ ,טייקרעכיז יד ,ןטײקנעמוקלוֿפמוא ענַײז

 רעבירַא טגַײטש ,טכַארטַאב טַײז רעדנַא רעד ןוֿפ ,רוטַאנ ריא תעב ,טריטסיסקע

 זיא --- ןוימדה-חוּכ ןרַאֿפ רעכעה טייטש ןוא (ןסיוו ערעניא סָאד) עיציוטניא יד

 .ןָא בײהנָא ןוֿפ טריסערגָארּפ טָאה דנַאטשרַאֿפ רעד רעכלעוו וצ ,טייקרעכיז ַא

 ירעד יז יװ דלַאב ױזַא ,סולש םעד וצ ךעלדַײמרַאֿפמוא טמוק טֿפַאשנסיװ יד

 וצרעד ןבירטעג טלַאהּפָא ןָא טרעוו עיגילער יד תעב ;ןצענערג עריא טכיירג

 יד ןדירֿפוצ טלעטש סולש רעקיזָאד רעד יװ יֹוזַא ןוא .קיטירק רעד ךרוד

 רע סָאװ טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא קיגָאל רעטסגנערטש רעד ןוֿפ ןעגנורעדָאֿפ

 סע זיא ,טייקיטעט ןוֿפ זַײרק ןטסטיירב ךעלגעמ םעד ליֿפעג ןזעיגילער םעד טיג

 םיאנּת םוש ןָא ןעמענוצנָא ןעגנּוװצעג ןענַײז רימ ןכלעוו סולש רעד רעבירעד

 ךעלקריוו םגה זַא ,ןגָאז סָאװ ןשטנעמ ןַארַאֿפ ,תמא ,ןענַײז סע .םישוריּפ רעדָא

 אב לעיצעּפס טָאה סָאװ עכלעזַא יװ "הנוילעה הביס, רעד ןוֿפ ןעקנעד

 וצ ֿבוח ַא זדנוא ףיוא טגיל ךָאד ,טינ עקַאט ןעמ ןעק ןטֿפַאשנגײא עטנכייצ

 .טסּוװַאב רעזדנוא ןוֿפ ןעמרָאֿפ יד םגה .ןטֿפַאשנגיײא עקיזָאד יד ןקיטעטשַאב

 ךרעו ןֿפוא םושב םוטולָאסבַא םעד ייז ןיא ןעק ןעמ סָאװ ,עכלעזַא ןענַײז ןַײז

 :רָאֿפ ךיז ןזומ רימ זַא ,זדנוא ןעמ טגָאז ןגעװטסעדנוֿפ ,ןלעטשנַײרַא טינ

 ןיא לעסנַאמ רעה ךָאד טבַײרש .ןעמרָאֿפ יד טָא ןיא םוטולָאסבַא םעד ןלעטש

 :עד זיא סע, :טריטיצ לסיב שּפיה ַא ןיוש בָאה ךיא ןכלע ןוֿפ ,ךוב ןַײז

 רעזדנוא זיא סע ןוא ,ךעלנעזרעּפ סלַא טָאג ןוֿפ ןעקנעד וצ ֿבוח רעזדנוא רעביר

 !"ךעלדנעמוא זיא רע זַא ,ןביילג וצ ֿבוח

 רָאג טעמּכ זיא ,ןָא ָאד ןעמענ רימ ןכלעװ סולש רעד טינ זיא סָאד זַא

 ןעניז זיא סע רעכלעװַא ןַארַאֿפ זיא סע בוא ,ןגָאז וצ קיטיינ טינ

 ,זדנוא ןוֿפ טרעדָאֿפ ֿבוח רעדזנוא זַא ,רָאלק זיא ,ןטנעמוגרַא עקירָאֿפ יד ןיא

 טייקכעלנעזרעּפ יד ןענעקייל ןלָאז רימ זַא טינ ןוא ,ןביילג ןלָאז רימ זַא טינ
 ןישייד
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 טרג טימ ךיז ןבענוצרעטנוא זיא בוח רעזדנוא .טֿפַארק רעקיזָאד רעד ןוֿפ
 ןוא ,דנַאטשרַאֿפ רעזדנוא ןוֿפ ןּפיצנירּפ עטלעטשעגטסעֿפ יד רעטנוא הענכה
 זַא ,ןביילג ןענעק סָאװ יד ןזָאל ,קיניזמוא ייז ןגעקטנַא ןרילעבער וצ טינ
 ןטֿפערק עלעוטקעלעטניא ערעזדנוא ןשיװצ המחלמ עקיבייא ןַא ןָא טייג סע
 .וצ טינ ןעק ךיז רַאֿפ ןילַא ךיא :ןתוֿבַײחתה עלַארָאמ ערעזדנוא ןוא
 ײבעג םעד ןיא רעלעֿפדנורג ַאזַא ךיז טניֿפעג סע זַא ,קנַאדעג םעד ןזָאל
 ,ןכַאז ןוֿפ

 ןזַײװסױא ךיז ןשטנעמ ּבור סָאד רַאֿפ טעװ עכלעוו ,עיציזָאּפ יד סָא
 יז ,ןיינ -- עזעיגילער ַא אקוד םצעב זיא ,עזעיגילערמוא ןַא םצע ןיא יו
 .ַאב ןיוש זיא סע יװ ,רעכלעוו וצ ,עיציזָאּפ עזעיגילער עקיצנייא יד רָאג זיא
 ןוֿפ גנוצַאשּפָא רעד ןיא ,וצ רעטנעענ קר ןעמוק ערעדנַא עלַא ,ןרָאװעג ןזיוו
 טיג יז טבַײלב ,ןַײא טסילש עיציזָאּפ יד טָא סָאװ ,הנוילעה הביס רעד
 טגַײטש יז אברדַא רָאנ ,עיציזָאּפ רעטצעזעגננעק רעד יבגל קילעטשרעטניה
 תועט ַא ןבָאה ,עיציזָאּפ עטצעזעגנגעק יד ןָא ןעמענ עכלעוו ,ענעי .רעבירַא יז
 ןוא טײקכעלנעזרעּפ ןשיװצ ָאד ןיא הריחנ יד זַא ,ןעניימ ייז סָאװ טימרעד
 הריחב יד רָאג זיא ןתמא ןיא תעב ;טייקכעלנעזרעפ רעדייא רעקירעדינ סעּפע
 ,ךעלגעמ טינ רָאנ סע זיא ןעד יצ ,סרעכעה סעּפע ןוא טייקכעלנעזרעּפ ןשיווצ
 רעבירַא ליֿפ יוזַא ףױא טגַײטש סָאװ ,ץנעטסיטקע ןימ ַא ןַארַאֿפ זיא סע זַא
 ןליו רעד ןוא דנַאטשרַאֿפ רעד לֿפיװ ףיוא ,ןליוו םעד ןוא ךנַאטשרַאֿפ םעד
 ירמגל ןענַײז רימ זַא ,תמא זיא סע ?גנוגעװַאב עשינַאכעמ יד רעבירַא ןגשטש
 זיא סָאד רעבָא ,ץנעטסיסקע ערעכעה ןימ ַאזַא סעּפע ןֿפַײרגַאב וצ חוּכב טינ
 ,קֿפס ןיא ןלעטש ץנעטסיסקע ריא ןלָאז רימ סָאװ רַאֿפ ,דנורג ןייק טינ ךָאנ
 .עּפמָאקמוא ירמגל יװ ,ןעועג טינ ןעד רימ ןבָאה .ךּפיה רעד אברדַא זיא סע
 ןוֿפ ףירגַאב בײהנָא ןַא וליֿפא ןכַאמ וצ ךיז זיא ךנאטשרַאֿפ רעזדנוא טנעט
 ןיװַאב טינ ןעד סע זיא !ןעגנונַײשרע עלַא ןוֿפ דנורג ןיא טגיל סָאװ ,סָאד
 "ןטגנידַאב, םעד ןוֿפ טײקיעֿפמוא יד זיא טײק;עֿפמוא יד טָא זַא ,ןױָאװעג
 רימ זַא ,ןוֿפרעד ןעגנורדעג טינ ןעד זיא ??עטגנידַאבמוא , סָאד ןַײז וצ טֿפוּת

 ןיא זיא יז לַײװ ,הנוילעה הביט יד ןֿפַײרגַאב טינ ןינע םושב רעבירעד ןענעק
 ןעד רימ ןגעמ ןוא ?ןרעװ ןֿפירגַאב ןעק סָאװ סָאד רעדייא רעסערג טרּפ ןדעי
 זיא סע עכלעוו טימ יז ןענעכייצַאב ֹוצ ןוֿפ ןטלַאהּפָא ךיז טכער טימ טינ
 ךָאד ןומ עכלעוו ,ןטֿפַאשנגיא עכלעזַא סָאװ ,םעט םעד תמחמ ןטֿפַאשגגייא
 הלעמ ןייק טיג ןענַײז ,רוטַאנ רענעגייא רעזדנוא ןוֿפ ןעמַאטשּפָא סיונ יּפ-לע
 ,קידהנושמ לסיב ַא סיוא סע טעז ,טדערעג ןתמא ןיא ?הדירי ַא רָאנ ,ריא רַאֿפ
 ןכַײלגרַאֿפ ןיא טײטשַאב גבול רעטסכעה רעד זַא ,,ןעגיימ ןלָאז ןשטנעמ זַא
 ,ןביולג רעייז ןוֿפ טנעמעלע רעד .ןילַא ךיז טימ ,ןבױל ייז ןעמעװ ,םעד
 רעד ןיא טינ גנוניימ רעייז טיול טיײטשַאב ,רקיצ םעד רַאֿפ ןטלַאה ייז ןכלעוו
 רָאג זיא סָאװ קוליח .ַאזַא ךיז טניֿפעג ייז ןוא םיא ןשיװצ זַא ,גנוטּפױהַאב
 זיא סע וַא ,גנוטּפוהַאב רעד ןיא רָאג אקווד רָאנ ,ןַײז וצ רעשמ ךעלנעממוא
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 יד ןעװ טַײצ רעד ןוֿפ ,עקַאט תמא .טייקכעלנע עסיוועג ַא יז ןשיווצ ןַארַאֿפ
 ןעגַײז ןכַאז עלַא ןוֿפ תוביס יד זַא ,טלעטשעגרָאֿפ ךיז ןּבָאה עדליו עטסבערג

 טַײצ רעקיטנַײה רעזדנוא זיב ,ןענַײז ןיילַא ייז יוו ?סמדו:רשב , ענױזַא טקנופ

 2עג רענעלק ץלַא רעטַײװ סָאװ רעֿפעשַאב םוצ טייקכעלנע ןוֿפ הגרדמ יד זיא

 יַאב םעד ןֿפרָאװעגקעװַא גנַאל ןיוש ןבָאה ןסָאר-רוטלוק יד םגה רעבָא .ןרָאװ

 ןוֿפ תושממ ןוא םרָאֿפ יד ןתיווהּכ םירֿבד טָאה הנוילעה הביס יד זַא ,ףירג

 ןגעלֿפ עכלעוו ,תװַאּת עכעלשטנעמ ערעבערג יד םגה - ףוג ןכעלנע:ןשטנעמ ַא

 ןֿפרָאװרַאֿפ ךיוא ןיוש ןענַײז ,הנוילעה הביס רעד וצ ןרעװ ןּבירשעגוצ רעירֿפ

 ןעמ םגה - ריא ןגעוו ףירגַאב םעד ןיא ןטנעמעלע עקיסַאּפמוא סלַא ןרָאװעג

 ,ןליֿפעג עכעלשטנעמ ערעכעה יד וליפַא ריא וצ ןבַײרשוצ טינ ןיוש ךיז טּפַאכ

 ןעמ טלַאה ןגעװטסעדנוֿפ -- ןעמרָאֿפ עטריזילַאעדיא שּפיה ןיא רָאנ ןדַײס

 ריא וצ ןבַײרשוצ זומ ןעמ זַא אקווד רָאנ ,געמ ןעמ ןַא רָאנ טינ ,ץלַא ךָאנ

 עכלעו ,ןשטנעמ ,רוטַאנ רעזדנוא ןוֿפ ןטֿפַאשנגיא עטקַארטסבַא טסכעה יד
 עשירעֿפעשַאב יד זַא ,ןעקנעד וצ טײקמורֿפטינ ַא רַאֿפ גָאט ןקיטנַײה ןטלַאה

 סע זַא ,ןגעװטסעדנוֿפ ןעניימ ,םיטרּפ עלָא ןיא ךעלנעײןשטנעמ זיא טֿפַארק

 ?ןשטנעמ ַא סלַא טֿפַארק עקיזָאד יד ןטכַארטַאב וצ ֿבוח ַא ייז ףיוא טגיל

 עיציזָאּפ רעדנַא יד זַא ,טינ ןעעז ייז ןוא ;םיטרּפ עסיווענג ןיא עכעלנע

 סָאד ןוא .רעטשרע רעד ןוֿפ םרָאֿפ עכעלקרעממוא ןַא יו רעמ טשינ זיא

 ךיז ןטלַאה געװו רעדנַא םעד ַײב סָאװ ,ךָאנ זיא ץלַא רַאֿפ עטסקידריוװקרעמ

 וצ ךיז חוּכב טינ ירמגל רָאג ןענַײז רימ זַא ,ןהנעט סָאװ עכלעזַא וליפַא

 זיא סע יװ םעד ךָאנ .טֿפַארק רעשירעֿפעשַאב רעד ןוֿפ ףירגַאב םוש ןייק ןכַאמ

 טריֿפ טלעװ רעד ןוֿפ םַאטשּפָא םעד חוּכמ הרעשה עדעי זַא ,ןרָאװעג ןזיװַאב

 ויא סע יו םעדכָאנ -- קנַאדעג ןוֿפ ןטייקכעלגעממוא עקיטַײזנגעק וצ זדנוא

 ךיז טזָאל ץנעטסיסקע עכעלקריוו ןֿפַײרגַאב וצ ימ עדצי זַא ,ןרָאװעג ןזיוװַאב

 ןזיװַאּב זיא סע יו םעד ךָאנ -- דרָאמטסבלעז ןלעוטקעלעטניא ןַא טימ סיוא

 רעזדנוא ןוֿפ אֿפוג עֿבט רעד סטיל  ןענַײז רימ סָאװ רַאֿפ ,ןרָאװעג

 ןעקנעד ןוֿפ טייקכעלגעמ רעד ןוֿפ ןסָאלשעגסױא קיביײא ףיוא ,דנַאטשרַאֿפ

 יזַא ןוא ױזַא ןזומ רימ זא ,ץלַא ךָאנ ייז ןהנעט --- ?טולָאסבַאג םעד ןגעוו

 :רָאֿפ רָאנ ךיז ןעק ןעמ סָאװ םינֿפוא עלַא ףיוא ! ?טולָאסבַא, םעד ןגעוו ןעקנעד

 תושר ןייק ןבָאה רימ זַא ,ןגיוא יד ןיא טיײהרָאװ יד זדנוא ךיז טֿפרַאװ ,ןלעטש

 - ןֿפַײרגַאב וצ רָאנ וליֿפַא טינ תושר ןייק ןבָאה רימ זַא ,ןיינ -- ןסיוו וצ טינ

 .ישרע ןוֿפ רעיילש םעד רעטניה ןגרָאברַאֿפ טגיל עכלצוו ,טייקכעלקריוו ענעי

 ןוא) ןביילג וצ ֿבוח רעזדנוא זיא סע זַא ,זדנוא ןעמ טגָאז ךָאד ןוא ;ןעגנונ

 "טייקכעלקריוװ, עקיזָאד יד זַא ,(ןֿפַײרגַאב ,סע טסייה ,ךרע םעד ןיא
 סָאד טָא רימ ןלָאז ,םרָאֿפ רעטמיטשַאב רָאלק רעסיוװעג ַא ןיא טריטסיסקע

 ?גנורערַאֿפ ןוֿפ ךּפיה רעד - ןֿפורנָא סָאד ןלָאז רימ רעדָא ? גנורערַאֿפ ןֿפורנָא

 טײקמורֿפ-טינ רעד ןגעװ ןבַײרשנָא טנעקעג ןעמ טלָאװ רעכיב עצנַאג

 יד ןוֿפ ןעקנַאדעג עטגָאזעג ןוא עטקורדעג עלַא ןיא טעמּכ .עמורֿפ יד ןוֿפ
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 רעטנעָאנ ןוֿפ קורדסיוא םענעֿפָא ןַא ןעניֿפעג ןעמ ןעק עיגילער ןוֿפ רערעל

 ,סוא טעו סע סָאװ ,טלעװ רעד ןוֿפ ךוס ןסיורג םעד טימ טֿפַאשטנַאקַאב

 ןעמיטש טלָאװ סע יװ- טינ רָאנ ,טליו ריא סָאװ ץלַא יו ,טדערעג ךלימ

 ַא ןיא סע ןוא .,ײברעד ןכיורבעג ייז סָאװ ,הענכה ןוֿפ ןקורדסיוא יד טימ

 עקיזָאד יד סױרַא ןזַײװ עכלעוו ,תורוּת ענעי אקווד זַא ,השעמ עקידריווקרעמ

 :טנבעל עטסקיטכיװ יד רַאֿפ ןעמ טלַאה ,ןטסרעלק םוצ טֿפַאשטנַאקַאב עטנלָאנ

 ןעייטש ייז רעכלעוו ףיוא עיציזָאּפ יד ,ןביולג ןזעיגילער ןוֿפ ןטנעמעלע

 ַא ןוֿפ גנולקיװטנַא רערעטַײװ ַא ךרוד רָאנ ןרעו טלעטשעגרָאֿפ קיטכיר ןעק

 עשיגָאלָאעט יד ןיא ןָא גנַאל ןוֿפ םורַא טייג רעכלעװ ,לשמ ןטנַאקַאב

 טונימ ַא רַאֿפ ןעמעננָא ןלָאז רימ ןעו .רעגייז ַא ןוֿפ לשמ רעד --- םיחוּכיוװ

 ַא ןוֿפ ןעגנוגעװַאב ערעדנַא יד ןוא קַאטקיט רעד זַא ,הרעשה עדליוו יד

 ,רעגיײז רעד זַא ןוא ןַײזטסּוװַאב ןימ ַא רָאֿפ ךיז טימ ןלעטש ועגייז

 םעד זַא ,ןהנעט ןייא ןיא טלַאה ,ןַײזטסּוװַאב ַאזַא טגָאמרַאֿפ סָאװ

 ,ךעלדער ןוא סעקנישזורּפ ןוֿפ סױרַא ךיוא ןעמוק םישעמ סרעכַאמ  רעגייז

 טריֿפעגכרוד יװ רעמ טשינ טלָאמעד הימ ןטלָאװ -- עגַײז יװ טַארוקַא

 .עיגילער ןוֿפ רערעל יד ַײב ןעמונעגנָא קרַאטש ױזַא זיא רעכלעוו ,לעלַארַאּפ ַא

 רע סָאװ רָאנ טינ ,רעגייז רעד זַא ,ןַײז רעשמ ךָאנ ךיז ןלָאז רימ ביוא ןוא

 ,רעֿפעשַאב ןַײז ןוֿפ עֿבט יד ןקורדסיוא עשינַאכעמ ענױזַא טָא ןיא טרעלקרעד

 ביוחמ ללכב טסרעגייז ןענַײז ןגעוו דוֿבּכה * תארי ןוֿפ זַא ,ךיוא ךָאנ רע טלַאה

 יד זַא ןוא ,הנוילעה הביס רעייז ןֿפוא ַאזַא טָא ףיוא רָאנ ןרילומרָאֿפ וצ

 םיא ַײב ןֿפור ,רעֿפעש רעייז ןבַײרשַאב וצ ױזַא טָא טינ ךיז ןגעוורעד סָאװ

 ,טלָאמעי רימ ןטלָאװ --- "סרעגייז עשיטסיעטַא; ןעמָאנ .לדיז םעד סױרַא

 יליא יו רעמ טשינ ,רעטַײװ טירט ַא טנעמוגרַא םענעגייא רעייז קידנריֿפ

 רָאּפ ַא .ןגָאלָאעט יד ןוֿפ גנודליבנַײא עקידהזעה יד טימרעד טרירטס

 םעד טָא ןוֿפ טייקיטכערעג יד רעועל ןוַאֿפ ןכַאמ רָאלק ןלעװ ןטַאטיצ

 ןסיורג ַא טָאה סָאװ רענייא ,ליּפשַײב םוצ ,זדנוא טלייצרעד סע .ךַײלגרַאֿפ

 יד, ןיא (םוסרעווינוא רעד) טלעֹו יד זַא ,רעקנעד עועיגילער יב םש

 ןַא ,דנַאטשרַאֿפ ןע ַײ רֿפ ַא ןוֿפ ץַאלּפניוװ רעד ןוא גנוקעלּפטנַא

 עריא ןיא טרעּפרעקרַאֿפ רעכלעוו ,דנַאטשרַאֿפ םענעגייא רעזדנוא וצ ןכעלנע

 עריא ןיא טכעלקריװרַאֿפ ןוא קנַאדעג ןכעלנעזרעּפ ןַײז ןעגנונעדרָאנַײא

 רעזדנוא סיוא ןקירד רימ יו טקנוּפ ,לַאעדיא םענעגייא ןַײז ןעגנונַײשרע

 ךַאוּפש רעכעלריטַאנ רעד ךרוד רעטקַארַאכ םענעגייא ןוא טֿפַארק עכעלרעניא

 רוטַאנ יד קילב םעד טָא טיול ןרעלקרעד רימ .ןבעל ךעלרעסיוא ןַא ןוֿפ

 עריא ןוֿפ ןריט יד וצ לסילש םעד ןעניֿפעג רימ :טייהשטנעמ רעד ךרוד

 רענעגייא רעזדנוא עכלעוו ,ןעגנומיטש ןוא ןקעװצ ענעי ןיא ןטלַאטשעג

 רימ ןכוז םוטעמוא ,ןֿפַײרגַאב וצ טייקכעלגעמ יד ןדנוא טיג ןַײזטסּוװַאב

 ןענעיל רימ ןא ןליוו ןקידנבעל קיביײא ןַא ןוֿפ ןלַאנגיס עשיזיֿפ יז סיוא

 רעכלעו ,טסַײג ןכעלדנעמוא ןָא ןוֿפ עיֿפַארגָאיבָאטױא יד יו טלעוו יד
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 רעזדנוא ןיא קינייװעניא בַאטשסָאמ םענילק ַא ןיא רעביא ךיז טרזח

 טוט רע .רעטַײװ ךָאנ טייג רעבַײרש רעקיבלעז רעד ,'טסַײג ןכעלדנע

 .רעגייז םוצ רעגייז םעד ןכַײלגרַאֿפ ןוֿפ השעמ יד יװ ענעגייא סָאד רָאנ טיג

 "דוס םעד ןענעיילסיוא, ןעק ענעֿפַאשעג סָאד זַא ,רע טקנעד רָאנ טינ ;רעכַאמ

 וליֿפַא ךָאנ טכַאמ רע רָאנ ,ןקידנפַאש םעד ןוֿפ עיֿפַארגָאיבָאטױא רעד ןוֿפ
 םענעֿפַאשעג םעד ןוֿפ ןעגנוצענערגַאב עקיטיינ יד זַא ,גנוטּפױהַאב יד

 .ןגייא ילרעטשרע יד .ןצענערג עקיטיינ סרעֿפעשַאב םעד ךיוא ןענַײז
 ןלעיועטַאמ םעד וצ קיבייא ןעגנַאלַאבג ,רע טגָאז ,סרעּפרעק ןוֿפ ןטֿפַאש
 :וגיא עקיזָאד יד) ייז ןוא ,'טָאג ןוֿפ וויטקעיבָא ןיא סָאװ ,טקַאֿפ

 .ןטֿפַאשנגייא יילרעטייוצ יד תעב ;םישעמ (סטָאג) ענַײז ןרילָארטנָאק (ןטֿפַאש

 :יטשַאב ןוא לכש ןשירעדניֿפוע ןיײו םענוֿפ ןטקודָארּפ ןענַײז

 ילַאניגירַא רעכעלטעג ןוֿפ הכולמ יד, ףיונצ ןלעטש ןוא ןליוו ןקידנעמ

 ײלרעטיײװצ עקיזָאד יד ןוֿפ טיבעג םעד ףיוא סָאװ תעבה * * 5 "טעט

 ףיוא זיא ,ןרעזדנוא וצ טסַארטנַאק ַא ןיא דנַאטשרַאֿפ ןַײז טייטש ןטֿפַאשנגייא

 ןעגנולקיװטנַא ײד םערָאװ ;ןעמַאזצ רעדיוװ ךיז ייז ןעמוק טיבעג ןטשרע םעד

 עלַא רַאֿפ גנַאג ןכעלגעמ ןייא ןבָאה רָאנ ןענעק דנַאטשרַאֿפ ןוויטקודעד םעד ןוֿפ

 שלַאֿפ סָאװ ןטַײברעביא טינ ןעק 106+טזחג /4ז014ז!טזמ ןייק ,ךיילנ ןעלכש
 רעמ רעדָא עיוטעמָאעג ןייא יו רעמ ןכַאמ טינ ןעק ,קיטכיר סָאװ ןוא זיא

 רענײמעגלַא רעד ןוא ,ןטלעוו עלַא וַאֿפ עקיזיֿפ רענייר ןוֿפ םעטסיס ןייא יו

 קידנקיטלַאטשעג ,ףירגַאב ןשימסָאק םעד קידנכעלקריװרַאֿפ ,ןיילַא טקעטיכרַא
 ןוא ,עסַאמ-לַאירעטַאמ רערעַײװענמוא רעד ןוֿפ ןגעװוַײרק עשלמיה יד

 טינ שרעדנַא ךיוא טָאה ,סױרַא טייקיבייא רעד ןוֿפ ןענָאזעס יד קידנעמיטשַאב

 ןוא סָאמ ןוֿפ ,סעיניל ענעגיובעג ןוֿפ ןצעזעג יד ןגלָאֿפ ןדַײס ןכַאמ טנעקעג

 .עג זיא "הנוילעה הביס, יד זַא ,ןגָאז וצ טניימ סָאד --- ."עיצרָאּפָארּפ ןוֿפ
 2לַאטשעג יז סָאװ ,םעד ןיא רָאנ טשינ רעקינַאכעמ ןכעלשטנעמ ַא וצ ןכילג

 ןיא ךיוא רָאנ ;'טקעיבָא ריא זיא רעכלעוו ,טקַאֿפ ןלעירעטַאמ םעד, טקיט
 ןוֿפ ןטֿפַאשגגײא עקיטיײנ יד וצ ןסַאּפוצוצ ךיז ןעגנּוװצעג זיא יז סָאװ ,םעד

 לקיטש ַא ךָאנ טמוק רעטַײװ .ץלַא טינ ךָאנ זיא סָאד ןוא .?טקַאֿפפ םעד
 :ױזַא ךרע ןַא טגָאז סָאװ ,?עיגָאלָאכיסּפ רעכעלטעג, רעד חוּכמ ננורעלקרעד
 .עג ייז יװ ,ןליֿפעג יד ןוֿפ רדס םעד ,טָאג ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד ןענרעל רימ

 ?עגרעדנַאנוֿפ זיא טעטירָאטיױא רעד, יװ ,ןֿפוא םעד ןוֿפ ,"םיא ַײב ךיז ןעניֿפ

 :רעו ערעדנַא ןיא ,"ןסלוּפמיא ענעגייא ערעזדנוא ןוֿפ הלשממ רעד ןיא טלייט
 .רַאֿפ טָאה "הנוילעה הביס, יד זַא ,גנוט8ֿױהַאב יד טכַאמעג טרעװ סע ,רעט
 עקירעדינ ןוא ערעכעה ןיא ןרעוו טריציֿפיסַאלק ךיוא ןזומ עכלעוו ,ןעגנַאל

 ,* טריציֿפיסַאלק ןרעװ ןעגנַאלרַאֿפ ענעגייא ערעזדנוא יו טַארוקַא ,ןסַאלק

 ,"טָאג ןוא רוטצנ; ןעמָאנ םעד רעטנוא לקיטרא ןא ןוֿפ ןעמונעג ןענַײז ןגוצסיוא יד *

 .1860 רעגָאטקָא רַאֿפ יויווער לאנָאיצַאנא ןיא טקורדעג
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 ,ןשטגּוװעג ךיז טָאה סָאװ ,ךלמ םענעי ןוֿפ השעמ יד טרעהעג ןבָאה עלַא

 יעג רע טלָאװ ,ןרָאװעג ןֿפַאשַאב זיא טלעוו יד תעב ןעוועג רע טלָאװ יַאוולה

 ךָאנ תועמשמ זיא גיניק רענעי ..הצע רעטוג ַא סעּפע טימ ארוב םעד ןֿפלָאה

 סינ ןעײטשרַאפ ייז זַא ,ןהנעט סָאװ יד טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא וונע ןַא ןעוועג

 ךיא רָאנ ,םענעֿפַאשעג םעד וצ טֿפַארק רעקידנֿפַאש רעד ןוֿפ תוכיײש יד רָאנ

 סָאװ הזעה יד טָא ,ךָאד ןוא .טיובעג זיא טֿפַארק עקידנֿפַאש ַא ױזַא יו ,וליֿפַא

 טָאה יז ןַא ,גנוטּפױהַאב יד טכַאמ עכלעװ ,ןצענערג עלַא רעבירַא טגַײטש

 זדנוא וצ ךיז טקעלּפטנַא סָאװ ,טֿפַארק רעד ןוֿפ ןטערקעס יד ןעגנורדעגכרוד

 סיטש יז זַא ,טגָאז עכלעו ,רעמ ךָאנ ,ןיינ --- ץנעטסיסקע רעצנַאג רעד ןיא

 ןענַײז סָאװ ,ןע:נוגנידַאב יד ךיז טריטָאנ ןוא טֿפַארק רעקיזָאד רעד ױעטניה

 ןגעמ !טייקמורפ רַאֿפ ןטַײצ עקיטנַײה טליג סָאד טָא --- ןטַאט עריא רַאֿפ קיטיינ

 עתמא רעמ טקעטש סע זַא ,גנוטּפױהַאב יד ןכַאמ טייקרעכיז רעלוֿפ טימ טינ רימ

 רצזדנוא זַא ,טַײהרָאװ רעד ןוֿפ שינעטנעקרעד רעקיטכירֿפױא ןַא ןיא עיגילער

 קיבײא טבַײלב סָאװ ,דוס ַא זיא ץנעטסיסקע רעדנַא רעדעי ךיוא יװ ,ענעגייא

 ַאמגָאד רעצנַאג רעד ןיא רעדייא ,הגשה רעזדנוא רַאֿפ רעכעה ןיטולחל ן א

 ?ןרָאװעג ןבירשעג ויא סע ןעװ זיא סָאװ ,עיגָאלָאעט רעשיט

 סָאװ ,סטוג עקיטֿפַאהרעױד לסיב סָאד ןענעקרענָא רימָאל עלַײװרעד

 סָאד ןוֿפ ןֿפירגַאב ןעױבוצֿפױא ןריבורּפ ןקידתונשקע םעד טָא ןיא טקעטש סע

 ןבָאה ןֿפירגַאב עקיזָאד יד לַײװ ,ןירעד רָאנ ,ןרעװ ןֿפירגַאב טינ ןעק סָאװ

 יעג ןָא קיבײא ןוֿפ ןיא ,דנַאטשרַאֿפ םעד ןלעטש וצ ןדירֿפוצ טלעֿפרַאֿפ רדסּכ

 ןוא ערעכעה ץלַא טכיירגעג זַײװכעלסיב טָאה ןעמ סָאװ רַאֿפ ,הביס יד ןעוו

 ןענַײז ןֿפירגַאב עקיטנַײה יד זַא ,טינ קֿפס ןייק זיא סע ןוא ; ןֿפירגַאב ערעכעה

 קידנליװ ןענעק רימ .ןעקנעד ןוֿפ ןעמרָאֿפסגנַאגרעביא סלַא קיטייג ךיוא

 ,ךעלנַײשרָאװ זיא סע ,ןיינ ,ךעלגעמ זיא סע .סָאד יו רעמ ךָאנ וליֿפַא ןבעגוצ

 רָאג ןלעװ ,ןעמרָאֿפ עטקַארטסבַא טסכעה ערעייז ןיא ,ןעעדיא ינימ עכלעזַא זַא

 ןוֿפ דנורגרעטניה םעד ןיא ץַאלּפ ַא ןעמענרַאֿפ וצ ןרעהֿפױא טינ לָאמ ןייק

 ןליֿפ ךיז קיבײא טעװ סע זַא ,סיוא ךעלַײרג טעז סע ,ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא

 ןוֿפ ליֿפעג ןטמיטשַאבמוא םעד טָא םינּפ ןסיועג ַא ןּבעג וצ טייקיטיינ ַא

 ירַאֿפ רעזדנוא ןוֿפ טנעמַאדנוֿפ םעד טכַאמ רעכלעוו ,"ץנעטסיסקע רעטצעל , ַא

 סלַא ןטכַארטַאב וצ יז טקיטיינעג ןליֿפ ךיז לָאמ עלַא ןלעװ רימ .דנַאטש

 ןכַאמ ןוומ ךיז ןלעװ רימ ,טסייה סָאד ;ןַײז ןוֿפ םרָאֿפ עסיוועג ַא

 ?מוא יװ ,קנַאדעג ןוֿפ םרָאֿפ רעסיווע ג ַא ןיא ריא ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ ַא

 ןייק השעמ תעב ןלעװ רימ ןוא ,ןַײז טינ לָאז םעד ןוֿפ קנַאדעג רעד רָאלק

 ןלעװ רימ סָאװ ,ןויער ןדעי ןעלדנַאהַאב ןלעװ רימ ןמז לֹּכ ,ןבָאה טינ תועט

 ןייק ירמגל טָאה סָאװ ,לָאבמיס ַא יװ רָאנ ,ןלעטשרָאֿפ ךיז ןֿפוא םעד ףיוא

 רעד טעװ רשֿפא .רָאֿפ ךיז טימ טלעטש רע סָאװ ,סָאד וצ טינ טייקכעלנע

 ןֿפרַאװקעװַא קידנעטש ןוא ןלָאבמיס ענױזַא ןעױבֿפױא קידנעטש ןוֿפ סעצָארּפ

 ,רעטציא זיב טנידעג ןבָאה ייז יו ,רעטעּפש ךיוא ןעניד ,עגונעג טינ סלַא ייֵז
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 יד ןרעדָאֿפ עכלעו ,ןעעדיא ןעיוב קיבײא .,ןילּפיצסיד ןוֿפ לטימ ַא רַאֿפ

 זַא ,ןעניֿפעגסױא קיביײא ןוא ,םישֹוח ערעזדנוא ןוֿפ גנוגנערטשנָא עטסכעה

 רעדייא רעמ זדנוא ןעק ,תונוימד עטסיזמוא סלַא ןֿפרַאװקעװַא ייז זומ ןעמ

 רעד ןוֿפ טייקסיורג רעד ןגעװ הגשה ערעסעב ַא ןבעג לטימ רעדנַא רעדעי

 ןעגנוגנערטשנָא ענױזַא .ןַײז וצ סֿפוּת טסיזמוא ךיז ןרעטַאמ רימ סָאװ ,ךַאז

 ןקיטכיר ַא דנַאטשרַאֿפ רעזדנוא ןיא ןטלַאהֿפיױא ןֿפלעה ןענעק ןלַאֿפכרוד ןוא

 .מוא, סָאד ןוא *עטגנידַאב, סָאד ןשיװצ קוליח ןסיורג רעשל:ןיא םעד ןוֿפ ןעניז

 :קירוצ קידנרעװ דנַאנַאכָאנ ןוא ןסיװ ֹוצ קידנכוז דנַאנַאכָאנ ,"עטגנידַאב

 :געממוא רעד ןוֿפ גנוגַײצרעביא רערעֿפיט ַא טימ לָאמ רעדעי ,טרעדַײלשעג

 סע זַא ,ןַײזטסּוװַאב סָאד ןבעל קיבײא זדנוא ַײב טעװ ,ןסיו וצ טייקכעל

 ןטכַארטַאב וצ ֿבוח רעטסערג רעזדנוא יא ,המכח עטסערג רעזדנוא יא ןיא

 .רעדמוא סָאד סלַא ,ןויטסיסקע ןכַאז עלא סָאװ ךרוד ,עקיזָאד סָאד

 .ערַאבנעק

 רעדָא רעמ טימ ןלעװ ןשטנעמ טעטירָאיַאמ עסיורג רעיז ַא , 8

 ױזַא סיוא יז טעז סָאװ ,ןבױלג ַא ןעמענוצנָא ןגָאזּפָא ךיז סעּכ רעקינײװ

 טרעּפרעקרַאֿפ לָאמ עלַא ןבָאה ייז יו ױזַא .טמיטשַאבמוא ןוא טלּפענרַאֿפ

 ןוֿפ ןבָאה וצ ידּכ ןעװעג קיטיינ זיא סָאד לֿפיװ ףיוא ,"הנוילעה הביס, יד

 טקידיײלַאב ןליֿפ ךיז וַײװרעקיטיײנ ייז ןזומ ,גנולעטשרָאֿפ עקיטטַײג ַא ריא

 ןיא רָאג קיטסַײג ןעק עכלעוו ,"הנוילעה הביס, ַאזַא ףיוא טַײבסיױא םעד ןוֿפ

 .קנעדמוא ןַא --- יז ןגָאז --- זדנוא טיג ריא, .ןרעװ טלעטשעגרָאֿפ טינ ןענַאג

 ןדנעװ ךיז ןענעק רימ ןעמעװ וצ ,'ןזעװ, ַא טָאטשנָא עיצקַארטסבַא ערַאב

 זיא "םוטולָאסבַא, רעד זַא ,וליֿפַא זדנוא טגָאז ריא ,ןליֿפעג עטמיטשַאב טימ

 םיא טבױלרעד טינ זדנוא זיא סע זַא רעבָא דלַאב יװ --- טייקכעלקריוװ ַא

 יענ ענייר ַא ןַײז םוג ױזַא טקנוּפ ןגעווטרעזדנוא ןוֿפ רע געמ ,ןֿפַײרגַאב זצ

 טָאה יז זַא ,ןעקנעד ןענעק רימ רעכלעוו ןוֿפ ,טֿפַארק ַא טָאטשנָא .עיצַאג

 ןוֿפ ןטכַארט ןלָאז רימ ,ןלעװ ריא טלָאװ ,עיטַאּפמיס עסיוועג ַא זדנוא וצ

 ריא טמענ ױזַא טָא ,ריא וצ ךייש טינ זיא ליֿפעג םוש ןייק סָאװ ,טֿפַארק ַא

 .?ןביולג רעזדנוא ןוֿפ רקיע ןטכער םעד קעװַא זדנוא ןוֿפ טביור ןוא

 טמוק סָאװ גנורעדנע עדעי זַײװרעקיטײנ טיײלגַאב טסעטָארּפ ןימ ַאזַא
 ןביולג רעד ,ןרעכעה ַא ףיוא ןביולג ןקירעדינ ַא רעביא טַײב ןעמ תעב ,רָאֿפ

 זיא ,טניד רע ןעמעװ ֹוצ ,םעד ןוא םיא ןשיװצ טֿפַאשנײמעג-רוטַאנ ַא ןיא

 }טלעטשעג ןדירֿפוצ םיא טָאה סָאװ ,ןביולג ַא ןעוועג לָאמ עלַא ןשטנעמ ןרַאֿפ

 רעקינײװ ץלַא יד ןליורעדיװ ַא טימ ןעמונעגנָא לָאמ עלַא טָאה רע ןוא

 ןעגנּוװצעגֿפױרַא רדסּכ םיא ףיױא טָאה ןעמ עכלעװ ,ןֿפירגַאב עטערקנָאק

 קֿפס ילב רעדנעל עלַא ןיא ןוא ןטַײצ עלַא ןיא סע זיא רַאברַאב םעד רַאֿפ

 םיא טימ ךַײלג ױזַא ןענַײז רעטעג ענַײז זַא ,ןעקנעד וצ טסיירט ַא ןעוװעג

 } גרַאװנסע ןוֿפ תונּתמ טימ ןֿפױקרעטנוא וליֿפַא ייז ןעק ןעמ זַא ,רוטַאנ ןיא
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 טָאה ,ןֿפױקרעטנוא טינ רעטעג ןייק ױזַא ןעק ןעמ זַא ,גנורעכיזרַאֿפ יד ןוא
 ןעמונעגקעװַא םיא ַײב טָאה סע תמחמ ,רעדיוורעד ןַײז טזומעג יאדווַא םיא
 ןבירג יד רַאֿפ .עיצקעטָארּפ עכעלריטַאנרעביא ןגירק וצ יװ לטימ ןטכַײל ַא
 .תעש ַא ןיא ןבָאה ייז טָאװ ,חור-תחנ ןוֿפ לַאװק ַא ןעוועג שוריֿפב סע זיא
 רעדָא ,רעטצג ערעייז ןוֿפ הצע ןַא ןעלקַארָא יד ךרוד ןגירק טנעקעג קחדה
 סע ןוא ;רעטעג ערעייז ןוֿפ ףליה עכעלנעזרעּפ יד וליֿפַא רָאג המחלמ ַא תעב
 ןזָאלעגסיוא ןבָאה יז סָאװ סעּכ רעקיטכירֿפױא ץנַאג ַא ןעוװעג לאדוֲא זיא
 ןוֿפ ןעעדיא עקידמשוגמ יד ןיא טלֿפײװצעג ןבָאה עכלעוו ,ןֿפָאסָאליֿפ יד וצ
 סע זַא ,ןטנַאטסודניה םעד טנרעל עכלעוו ,עיגילער ַא ,עיגָאלָאטימ רעייז
 רעטנוא ךיז קידנֿפרַאװרעטנורַא קילג ןקיביײא ןֿפױקוצנַײא ךיז ךעלגעממוא זיא
 ןַא רעייז יװ ןקוקסיוא םיא ןומ ,ןגָאװ סטַאנרעגוי טָאג םעד ןוֿפ רעדער יד
 טמענעגנָא םָאד קעװַא םיא ןוֿפ טביר יז םערָאװ ,פיגילער עקידתוירזכַא
 ,ןדײרֿפ ףיוא ןדַײל עגַײז ןטַײבסױא רע ןעק ליו רע ןעוו זַא ,ןַײזטסּוװַאב
 רַאֿפ המחנ עסיורג ַא ןעװעג זיא סע זַא ,רָאלק רעקינײװ טינ ךױא ויא סע
 ,טנכערברַאֿפ ףיוא רּפכמ זיא ןכריק ןעיוב זַא ,ןביולג וצ ןקילױטַאק עקילָאמַא יד
 ערעייז ןוא ייז סָאװ ףָארטש יד ןױרענימ וצ הלֹוגס ַא זיא ןגָאז תוליֿפּת זַא
 רַאֿפ רעטעב עטוג ןַײז ןלעװ עקילייה יד ביוא זַא ןוא ,ןגירק ןטלָאװ םיבורק
 רעד ןוא ;תוריֿבע ערעיײז ןַײז לחומ רעדָא ןֿפלעה טָאג ייז טעװ  ,יײז
 .ץנֿפױא סנבילג יד טָא ןוֿפ טרָא םעד ףיוא טָאה רעכלעװ ,םזיטנַאטסעטָארּפ
 ךעלנע = טיג ױזַא ךַײלגרַאֿפ ןיא זיא רעכלעוו ,טָאג ַא ןוֿפ ףירגַאַּב םעד טלעטש
 ,ןבָאה טינ סולֿפנַײא ןייק רָאג םיא ףיוא ןענעק ןדָאטעמ ענױזַא זַא ,זדנוא וצ
 .ןבױלג ןטלַאק ןוא ןטרַאה ַא ןוֿפ םינּפ ַא יז יב ןבָאה טזומעג יאדװַא טָאה
 טירט רערעטַײװ ַא זַא ,ןטרַאװרעד וצ ךעלריטַאנ ץנַאג רעבירעד זיא סע
 יד ןוֿפ דנַאטשרעדיװ ַאזַא טקנוּפ ןֿפוסױרַא טעװ ךרד ןקיבלעז ןֿפױא
 ןרעו טריֿפעגסױא טינ ןעק עיצולָאװער עקיטסַײג ןייק .ןליֿפעג עטקידײלַאב
 ַא ןוֿפ גנורעדנע ןַא ןַײז סע לָאז ,ֿבלה:תורֿבש רעקינייװ רעדָא רעמ ןָא
 טייהנייוועג יד ביוא --- גנוגַײצרעביא ןַא ןוֿפ גנורעדנע ןַא רעדָא טייהנייוועג
 ןרירנָא ךעלגָאטײװ גנורעדנע יד זומ ,עקרַאטש ַא ןיא גנוגייצרעביא יד רעדָא
 ךיז ןזומ ןליֿפעג עטרירעגנָא יד זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע ןוא ,ןליֿפעג עסיוועג
 ןלַאװק עטמיטשַאב רָאלק ןכב ןוא ענערַאפרעד גנַאל טָאטשנָא .ןגעקטנַא ןלעטש
 עכלעוו ןוֿפ ,ןלַאװק ערעדנַא ןרעו טלעטשעגֿפױא ןזומ ,גנולעטשנדירֿפוצ ןוֿפ
 .עטמיטשַאבמוא רעבירעד ןענַײז עכלעוו ןוא ,גנורַאֿפרע ןייק טינ טָאה ןעמ
 ןבעגעגֿפױא ןרעװ זומ ,לַאער ןוא טסּוװַאב טוג ךרע יֿפל ןיא סָאװ סָאד
 טײטשרַאֿפ סע .לַאעדיא ןוא טסּוװַאבמוא ךרע יֿפל זיא סָאװ ,סעּפע בילוצ
 טימ טגנערב סָאװ ,ףמַאק ַא ןָא ןכַאמ םינ ןעמ ןעק טַײב ַאזַא זַא ,ךיז
 ףמַאק רעקרַאטש ַא ןסקַאװסױרַא זומ סע זַא ןיוש אטישּפ ַא טנַײה ,ןצרַאמש
 ,רעד וו ףירגַאב ןקיטכיװסנבעל ןוא ןֿפיט ַאזַא ןיא גנורעדנע רעדעי דגנּכ
 םעניא טגיל ףירגַאב רעקיזָאד רעד יװ ױזַא .ָאד ןעלדנַאה רימ ןכלעוו ןגעוו
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 טעװ םיא ןיא גנורעדנצ ןַא זַא ,ארומ ןעמ טָאה ,ערעדנַא עלַא ןוֿפ דנורג
 -- לשמ רעדנַא ןַא קידנעמענ ,רעדָא .ןינג:רעביא ןצנַאג ןוֿפ ןברוח ַא ןכַאמ

 ערעודנוא ןדנובעגנָא ןענַײז סע ןכלעװ ןָא ,לציָאװ רעד זיא רע יו יוזַא

 בוא זַא ,סיוא ךיז טכוד ,תוֿבַײחתה רעדָא טייקכעלרע ,טייקסטוג ןוֿפ ןעעדיא

 ןוא טקלעװרַאֿפ ןרעװ ןעעדיא עלַא יד טָא ןלעװ ,ןרעדנע םיא טעװ ןעמ

 ףױא טבייה רוטַאנ סנשטנעמ ןוֿפ לייט רערעכעה רעצנַאג רעד ,ןברַאטשּפָא

 עלַא קידנרעטשעצ ,עכלעוו ,גנורעדנע ןַא ןגעקטנַא ףמַאק ַא טיוג יפ:לע טעמכ

 ןמ "קוע טלָאװ יז יװ סא טעז ,ןעגנוטֿפעהַאב-ןעקנַאדעג עטלעטשעגטסעֿפ

 ,לַארָאמ יד ןַײז שרושה

 ןרעֿפטנערַאפ וצ ןגָאז ןעק ןעמ סָאװ ץלַא טינ ןֿפוא םושב ךָאנ זיא סָאד

 .גנוטַײדַאב ערעֿפיט ליֿפ ַא ךָאנ יז ןיא טקעטש סע .ןטסעטָארּפ עגױזַא

 ַא ןגעקטנַא ןליװרעדיװ ןכעלריטַאנ םעד רָאנ טַאלג סיוא טינ ןקירד יז

 ,קרַאטש סרעדנוזַאב לַאֿפ םעד ןיא זיא רעכלעװ ,ןביולג ןיא עיצולָאװער

 יָאוער ליוו ןעמ סָאװ ןּביױלג םעד ןוֿפ טייקיטכיוװ:טנבעל רעסיורג רעד תמחמ

 וצ טייקנדנובעגוצ עוויטקניטסניא ןַא סיוא ךיוא ןקירד ייז רָאנ ,ןרינָאיצול

 רַאֿפ רעטסעב רעד -- רעטסעב רעד ןעניז ןייא ןיא זיא רעכלעוו ,ןביולג ַא

 ןיא רעטסעב רעד טינ זיא רע םגה ,םיא וצ ןדנובעגוצ ױזַא ןענַײז סָאװ יד

 רָאג בײהנָא ןיא יד זַא ,ןקרעמַאב ָאד טָא ךימ טזָאל םערָאװ .טקַארטסבַא

 ןגעװ ,עיגילער ןוֿפ ןטײקנעמוקלוֿפמוא ערענעלק ץלַא רעטעּפש ןוא עסיורג

 ןעמ ןעװ רָאנ ןטייקנעמוקלופמוא ןענַײז ,טדערעג ןביוא ןּבָאה רימ עכלעוו

 טימ יז טסעמ ןעמ ןעװ טינ רעבָא ,בַאטשסָאמ ןטולָאסבַא ןַא טימ ייז טסעמ

 טָאה סָאװ ,עיגילער יד זיא ,ללֹּכ ךרדב קידנדער .בַאטשסָאמ ןוװיטַאלער ַא

 טגעָאנ ױזַא ןענַאטשעג לָאמ עלַא ,קלָאֿפ ןדעי ַײב ןטלָאגעג רוד רעדעי ןיא

 ןיא ןוא טַײצ רענעי ןיא ןשטגעמ יד רַאֿפ זיא סע .לֿפיװ ,תמא םוצ

 יגָאק רעקיניײװ רעדָא רעמ יד .ןעמענרַאֿפ וצ ןעװעג ךעלגעמ טרָא םענעי

 ,טײהרָאװ יד טרעּפרעקרַאֿפ טָאה עיגילער יד עכלעװ ןיא ,ןעמרָאֿפ עטערק

 טלָאװ סָאװ ,סָאד רַאבקנעד ןכַאמ וצ ױזַא יװ ןעלטימ ןעוועג זיולב ןענַײז

 ןבָאה ןֿפא םעד ףױא ןוא ;רַאבקנעדמוא ןעוועג טסנוז ןשטנעמ ענעי רַאֿפ

 ,ךעלטנגייא ,קורדנַײא ריא ןקרַאטשרַאֿפ וצ טַײצ רעייז רַאֿפ ןעוועג לעוּפ יז

 שרעדנַא זַא ,ןעמ טעז ,ךַאז רעד ןוֿפ ןדנַאטשמֹוא יד טכַארטַאב ןעמ זַא

 הגרדמ רעדעי ףױא ןעקנעד ןזומ ןשטנעמ ,ןַײז טנעקעג טינ רָאג סע טָאה

 תעב .ןגָאמרַאֿפ יז עכלעוו קנַאדעג ןוֿפ ןקורדסיוא יד ןיא גנולקיװטנַא ןוֿפ

 םעד ןקרעמַאב ןענעק יײז עכלעװ ןוֿפ ,ןעגנורעדנערַאֿפ עקיטכיזנָא עלַא

 ןענַײז ,תויח רעדָא ןשטנעמ ןוֿפ ןטַאט יד טימ ןדנוברַאֿפ ןענַײז ,םַאטשּפָא

 ןזומ רעּבירעד ןוא ;ןעמרָאֿפ ערעדנַא ןיא תוביס ןגעו ןעקנעד וצ חוּכב טינ יז

 .ןטלַאטשעג ענױזַא ןיא רָאנ תוחוּכ עקידנֿפַאשַאב יד ןֿפַײרגַאב זַײװרעקיטײנ ייז

 ײז תעב ,ןֿפירגַאב עטערקנָאק יד ןעמונעגקעװַא יז לב טלָאװ ןעמ בוא

 ןבעג טריבורּפ יז טלָאװ ןעמ ןוא ,הגרדמ רעקיזָאד רעד ףיוא ןעייטש
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 רָאג ןעועג טַאטלוװער רעד טלָאװ ,ןֿפירגַאב עטקַארטסבַא רעמ ךרע יֿפל
 טינ קיטטַײג ןטלָאװ ןֿפירגַאב עַײנ יד םערָאװ ,תוחומ עטסוּפ ןצנַאג ןיא
 רעדעי ףיא טריסַאּפ טלָאװ ענעגיא סָאד .ןרעו טלעטשעגרָאֿפ טנעקעג
 םגה .רעטצעל רעד ףיוא זיב ,ןביולג ןזעיגילער ןוֿפ הגרדמ רעקידרעטַײװ
 טרעדנעעג זַײװכעלסיב טָאה גנורַאֿפרע ענעבילקעגנָא יד ןעו ,טַײצ רעד טימ
 ןבייה ,ןטייקכעלנעזרעפ ןוֿפ טלַאטשעג ןיא תוביס ןוֿפ ןעעדיא עטשרע רָאג יד
 תוביס יד ןגעװ ןעעדיא ערָאלק רעקינייו ןוא ענײמעגלַא ןסקַאווּוצסױרַא ןָא
 ןיא טימ ןרעוו ןטיברַאֿפ טינ ןעעדיא ענעי ןענעק ןגעװטסעדנוֿפ ,ןכַאז ןוֿפ
 ,רָאלק רעקינײװ ךָאנ ןוא ןיימעגלַא רעמ ךָאנ ןענַײז סָאװ ,ערעדנַא ףיוא לָאמ
 ,סעיצקַארטסבַא ערעכעה עקיטיינ יד ןלעטשוצ ןוומ ןעגנורַאֿפרע ערעטַײװ
 יד ןוֿפ גנוטכינרַאֿפ רעד ךרוד ןבילבעג זיא סָאװ ,ללח רעקיטסַײג רעד רעדייא
 ןרעכעה ַא ןוֿפ ןעעדיא ערעדנַא טימ ןרעוװ טליֿפעגנָא ןעק ,ןעעדיא ערעקירעדינ
 .קעװַא ןלעוו טינ םעד ןוֿפ ןסילש ןעמ ןעק טַײצ רעקיטנַײה ַײב ךיוא ,טרָאס
 .ךרעיֿפל זיא סָאװ ןויער ַא בילוצ ןויער ןטערקנָאק ךרעייֿפל ַא ןֿפרַאװ
 םעד ןעמענַאב ןענעק וצ טײקיעֿפ יד ךָאנ טלעֿפ סע זַא ,ועטקַארטסבַא ןַא
 יד טלָאװ רעטציא רַאֿפ זַא ,טזַײװַאב סָאד ןוא :קנַאדעג ןטקַארטסבַא ךרעײיֿפל
 ,ךעלדעש ןוא קיטַײצירֿפ וצ ןַײז ךָאנ גנורעדנע

 רעקיטַײצירֿפ ַאזַא ןוֿפ טײקכעלדעש יד ןעז ןעמ ןעק רערעלק ךָאנ
 ןֿפױא טָאה ןביולג ַא סָאװ ,ןעגנוקריוו יד זַא ,טקרעמַאב ןעמ ןעוו ,גנורעדנע
 יד סָאװ ,סָאמ רעקיבלעז רעד ןיא רענעלק ןרעוו ןזומ ,גנוריֿפֿפױא סנשטנעמ
 רעדליוו רעד .רעקינייװ טרעװ ,םיא טֿפַײרגַאב ןעמ רעכלעוו טימ ,טייקידעבעל
 .לעז םעד ןוֿפ זיא סע ןעוו רָאנ ,טכעלש סָאװ ןוא זיא טוג סָאװ ןײטשרַאֿפ ןעק
 רעדָא טליֿפעג ךעלנעזרעּפ טָאה רע סָאװ תוֿבוט ןוא תוער יד יװ טרָאס ןקיב
 רעייז ןעק רע ןוא .טליֿפעג יז ןבָאה עכלעו ,ערעדנַא ןוֿפ ןענוֿפעגסױא
 עכלעוו ןוֿפ ,םינֿפוא ענױזַא ףיוא ןדַײס ,ןטרַאװרעד טיג שרעדנַא ןעמוקנָא
 ענַײז זַא ,ןלעטשרָאֿפ ךיז זומ רע .גנורַאֿפרע יד טַאהעג רעירֿפ ןיוש טָאה רע
 םיאורב יד יװ ,ןדָאטעמ ןוא ןטֿפַאשנדַײל ,ןוויטָאמ עקיבלעז יד ןבָאה רעטעג
 ןוא ןטֿפַאשנדַײל יד ,ןיטָאמ יד יװ יױזַא םערָאװ ;םיא םורָא ןענַײז סָאװ
 .עג ַא ןיא ןוא ,טנַאקַאבמוא םיא ןענַײז רעטקַארַאכ ןרעכעה ַא ןוֿפ ןדָאטעמ
 טלעטשעגרַאֿפ טינ םיא יײז ןענעק ,םיא רַאֿפ רַאבקנעד טינ רָאג ךרע ןסיוועג
 ענַײז ףייא סולֿפנַײא ןַא ןבָאה ןלָאז יז זַא ,קנַאדעג ןיא טלֹוב ױזַא ןרעוװ
 "טייקכעלקריו רענעעזעגמוא, רעד ןוֿפ םיׂשעמ יד יװ ױזַא .ןעגנולדנַאה
 הגרדמ רענעי ןיא ןענעק ,טימ ןעגנערב ייז סָאװ שנועוירכש רעד ךיוא יו
 :עג ןענַײז סָאװ ןעמרָאֿפ ענױזַא ןיא רָאנ ןרעװ ןֿפירגַאב עיצַאזיליוװיצ ןוֿפ
 ענעי ןטַײברַאֿפ ןוא ןעמענ רעבירעד זיא ,גנורַאֿפרע ךרוד ןרָאװעג ןֿפַאש
 טכַאמעג ךעלגעמ טָאה גנורַאֿפרע ערעטיירב ַא רעדייא ,ערעכעה ףיוא ןעמרָאֿפ
 ;גַײא-טינ ןוא ערָאלקמוא ןריֿפנַײא טניימ ,ןעמרָאֿפ ערעכעה יד ןֿפַײרגַאב וצ
 עסיורג יד רַאֿפ .עכַײרסולֿפנַײא ןוא עטמיטשַאב טָאטשנָא ןוויטָאמ עכַײרסולֿפ
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 ןריּפשוצסיױא ,גנודליב ןוֿפ ןלעֿפסױא רעביא ,חוּכב טינ ןענַײז עכלעוו ןסַאמ

 גנוריֿפֿפױא יד סָאװ ,סאצוײלעוּפ עטכעלש ןוא עטוג יד זיא קירעהעג יו

 יַאבנעקרעדמוא, רעד ןוֿפ גנונעדרָא רעטלעטשעגטסעֿפ רעד טיול ,טימ טגנערב

 ןעגנובַײרשַאב עקידעבעל ןַײז ןלָאז סע ,קיטיינ רעטציא וליֿפַא זיא ,"הביס רער

 ןוֿפ סנגינעגרַאֿפ ןוא םירוסי -- אוֿבל .ךיתעל םינונעּת ןוא םייוניע ןוֿפ

 זַא ,ןֿפוא ןטושּפ ןוא ןטקעריד ַאזַא ףיוא ןעמוק עכלעוו ,טרָאס ןטמיטשַאב ַא

 תמ ןעמ ,ןײנ .ןֿפרעד דליב רָאלק ץנַאג ַא ןכַאמ ןענעק ךיז לָאז ןעמ

 ,טינ ךיוא סָאד רשֿפא ןוא ,ןשטנעמ טועימ ַא רָאנ .סָאד יװ רעמ ךָאנ ןבעגוצ

 עכלעוו ןֿפירגַאב יד ןָא ןצנַאג ןיא ןעמוקוצסיוא טיירגעגוצ עלַײװרעד ןענַײז

 עסיורג ַאזַא ןרעדָאֿפ סעיצקַארטסבַא עטסכעה יד .טַײצ רעקיטנַײה רַאֿפ ןטליג

 ןרַאֿפ טייקידעבעל זיא סע לֿפיװ טימ יז ןעגנערב וצ ףיוא טֿפַארק עקיטסַײג

 בוא ,ןעגנוריֿפֿפױא עכעלשטנעמ יד ףיוא קיניײװ ױזַא ןקריו יז ןוא ,קנַאדעג

 ץנַאג ַא ןעמענ ךָאנ טעװ סע זַא -- טלעטשעגרָאֿפ קידעבעל טינ ןענַײז ייז

 רעמ רַאֿפ טרעו ַא ןבָאה טעוו גנוקריוו עקידנרילוגער רעייז ןענַאװזיב ,טַײצ עגנַאל

 רעטכצרעג ַא יװ ,ןעז רָאלק ןענעק וצ ידּכ ,טעטירָאנימ רעניילק ַא רעדייא

 ,ןטַאטלוזער עכעלרעסיוא רעדָא עכעלרעניא טֿפַאש טקַא רעטכערעגמוא רעדָא

 ,צ ןעמוק סע ןרָאי רעמ סָאװ ,רעטַײװ ץלַא רעדנַאנוֿפ ךיז ןגַײװצ עכלעוו

 וצ ידּכ .גנורעדילנעצ ןוֿפ ,זילַאנַא ןוֿפ טֿפַארק ענעטלעז ַא ןבָאה ןעמ זומ

 עקיזָאד יד ןוֿפ ייר ןייא יװ רעמ טשינ וליֿפַא ןלעטשרָאֿפ קיטסַײג ךיז ןענעק

 ךיוא ןעמ זומ ,טֿפנוקוצ רעטַײװ רעד ןיא קעװַא ךיז טיצ יז יװ ,ןטַאטלוזער

 וצ ידּכ ןוא .גנולעטשרָאֿפ ןוֿפ ,ןוימד ןוֿפ טֿפַארק ענעטלעז ַאזַא טקנוּפ ןבָאה

 ײז יװ ,םֹורַא ןוא םורַא ןטַאטלוזער עקיזָאד יד ןצַאשּפָא ןצנַאג ןיא ןענעק

 טרעדָאפ ,טײקמַאזקריװ ןיא רעכַאװש קידנרעװ ,לָאצ ןיא קיבייא ךיז ןרעמרַאפ

 זומ ןעמ .טינ רָאג טגָאמרַאֿפ רענייק סָאװ ,קנַאדעג ןוֿפ םענמורַא ַאזַא ךיז

 יא ,ןוימדה:חּכ ַאזַא יא ,זילַאנַא ןוֿפ טֿפַארק ַאזַא יא --- ןגָאמרַאֿפ ץלַא סָאד רעבָא

 יװ ןעװ טריֿפעג לָאז ןבעל עכעלשטנעמ סָאד ידּכ -- םענמורַא ןטיירב ַאזַא

 ןעק לָאמטסנעד רָאנ :לָארטנָאק רעדנַא ןייק ָאטינ זיא סע תעב .זיא קירעהעג

 ןלָאז ןעגנונױלַאב ןוא ןֿפָארטש ערעטַײװ יד ןוֿפ גנונעכערסיוא יד זַא ,ןלעוּפ ןעמ

 יד בא זַא ,זיא תמא רעד .םיגונעּת ןיא םירוסי עטסטנעָאנ יד ןגעװרעבירַא

 ןיא טינ ןטלָאװ גנוריֿפֿפיוא ןוֿפ ןטַאטלוזער יד חוּכמ ןעגנורַאֿפרע עכעלשטנעמ

 ןיא ןרָאװעג טריזילַארענעג םַאזגנַאל עסַאר רעד ןוֿפ סערגָארּפ םענוֿפ ךשמ

 *עגגַײרַא סיוא רוד ןַײא רוד טינ ןטלָאװ ןּפיצנירּפ עקיזָאד יד ביוא ; ןּפיצנירּפ

 ןרָאװעג ןטלַאהעגֿפױא טינ ןטלָאװ ,ןרעטלע יד ךרוד ּפָאק ןיא ןרָאװעג טקַאה

 רעד ךרוד ןרָאװעג טקילײהרַאֿפ טינ ןטלָאװ ,גנוניימ רעכעלטנֿפע רעד ךרוד

 ןקיבײא ןּפַאכ וצ ארומ רעד ךרוד ןרָאװעג ןעגנּוװצעגֿפױרַא טינ ןוא עיגילער

 עקיטכעמ עקיזָאד יד סָאװ םעד תמחמ טינ ןעוו -- } ןגלָאֿפ טינ רַאֿפ םונהיג

 ןטיהנײװעג עַײנ יד טימ ןוא ,ןטייהנייװעג יד טרעדנעעג ןבָאה ןסולֿפנַײא

 ריִמ ,ןצרוק ןיא ,ןעוו -- ןליֿפעג עַײנ ןרָאװעג ןסקָאװעגנַײא ךעלרעניא ןענַײז
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 טולב ןוא שײלֿפ רעזדנוא ןיא שילַארָאמ לסיב שּפיה ַא ןרָאװעג טינ ןטלָאװ
 רעייז ןעמוקעגסױרַא ןטלָאװ סע זַא ,רעכיז ץנַאג זיא -- (שינַאגרָא ה"ד)
 ךיוא ןעק ןעמעלַא םעד סימ ןליֿפַא ,טֿפַאשרַאֿפ ןביולג רעד סָאװ ,ןװיטָאמ ערָאלק ןוא עקרַאטש ענעי ןעמענקעװַא םעד ןוֿפ ןטַאטלוזער עכעלקילגמוא
 רעכלעוו ןיא ,הנומא יד ןזָאלרַאֿפ ןבָאה סָאװ יד זַא ,ןטלעז טינ רָאג ןֿפצרט
 ,ןביולג ןטקַארטסבַא טסכעה םעד טָא בילוצ ,ןרָאװעג ןגיוצרעד ןעגַײז ייז
 ןעלדנַאה וצ ןלעֿפרַאֿפ ,טקיגײארַאֿפ ןענַײז עיגילער ןוא טֿפַאשנסיװ ןכלעוו ןיא
 ,לַארָאמ רעשינַאגרָא רעייז יב קידנבַײלב .ךָאנ ןעגנוגילצרעביא ץרעייז טיול
 עטעברַאעגסיױא םוקלוֿפ טינ ענײמעגלַא ןוֿפ רָאנ טקיטסעֿפעגרעטנוא זיא עכלעוו
 ןלעו ,ןעגיז ןיא ןטלַאה וצ קידנעטש ייז רעווש ןיא סע סָאװו ,ןעגנוטכַארטַאב
 ןביולג רעקידמוקמב רעד ,ןביולג ןקידרעירֿפ רעייז רעטנוא ןזיװעגסױרַא ךיז ןטלָאװ ייז רעדייא ,רעקרַאטש ליֿפ ןזַײװסױרַא טֿפָא ךיז ןרעלעֿפ:רוטַאנ ערעייז
 רעד יו ױזַא ,טרעוו רע ןעוו ,ןַײז וצ ףרַאד סע יװ ןקריו טלָאמעי רָאנ ןעק
 ץציטש יד טָאה ןוא גנויצרעד רעכעלטנגוי רעד ןיא טנעמעלע ןַא ,רעקיטציא
 ךָאנ ןשטנעמ ןלעוו טלָאמעי ןליֿפַא ןוא ,עיצקנַאס רעלַאיצָאס רעקרַאטש ַא ןוֿפ
 קידנעטשלוֿפ טיג ןלעוװ ייז ןענַאװזיב ,םעד וצ טיירגעגוצ רָאג ןַײז טינ
 ץנעטסיסקע רעכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ ןדנַאטשמוא שנעי רַאֿפ ןרעוו טמערופעג
 גָצג ןַײװליײט ןיוש ייז טָאה עכלעוו ,ןילפיצסיד רעד ןוֿפ ךשמה םעד ךרוד
 .ןדנַאטשמוא עקיטציא יד ױַאֿפ טמערוֿפ

 ,ךעלצונ סָאמ רעסיורג ַא ןיא זיא ןעגנוניימ עשיגָאלָאעט יד ןוֿפ גנורעדנע ןַא ןגעקטנַא דנַאטשרעדיװ רעד זַא ,ןענעקרענָא רעבירעד ןזומ רימ
 ןרעוו ןליֿפעג עטלצרָאװעגנַײא ףיט ןוא עקרַאטש סָאװ ,ןיולב טינ זיא ךַאז יד
 אזא ןטּפשמרַאֿפ וצ ףיוא ךיז ןקינייא ןליֿפעג עשילַארָאמ עטסכעה יד זַא ,טושַּפ טיג טניימ סָאד ; ךעלדנַײֿפ ןטערטוצסױרַא טגערעגֿפױא זַײװרעקיטיײנ
 סָאד -- טעטירָאטױא רעייז קולֿפ ןיא רעטנוא טבָארג עכלעוו ,,גנורעדנע
 ןטריֿפעגנַײא םעד ןשיווצ גנוסַאּפוצ עתמא ןַא ןַארַאֿפ זיא סע זַא ,טניימ
 ,ןביולג םעד ןקידיײטרַאֿפ עכלעוו ,ןשטנעמ יד ןוֿפ ןרוטַאנ יד ןוא ןביולג
 ,ןעז ןעמ ןעק גנוקידיײטרַאֿפ רעד ןוֿפ טײקטסעֿפ רעטנשקעעגנַלא רעד טיול זַא
 יזַא ,עיגילער ןוֿפ ןעמרָאֿפ ,ייז ןשיװצ זיא גנוסַאּפוצ יד קידנעטשלוֿפ יו
 רעוויטקגיטסניא ןַא ךיז טליֿפ ןרעדנַא םעד ןיא יו לַאֿפ ןייא ןיא ןוא ןייז רעטנוא ןבצל סָאװ ,ןשטנעמ יד וצ ןסַאּפ ןזומ ,גנוריגער ןוֿפ ןעמרָאֿפ יו טוג
 ַא יװ רעכיז זַא .עטסקיסַאּפ יד זיא עכלעוו ,םרָאֿפ רענעי רַאֿפ גוצרָאֿפ
 טזַײװ ןוא טֿפַאשרעה עכעלטלעוו עגנערטש .ַא קיטיינ טָאה עסַאר עשירַאברַאב
 סָאװ ,םזיטָאטסעד ַא וצ טייקנדנובעגוצ עסיוועג ַא סױרַא טייהנייוועג יט-.לע
 ַאזַא זַא ,רעכיז ךיוא זיא יױזַא ,טייקגנערטש רעקיטיינ רעד ףיוא קלעֿפ זיא
 טֿפַאשרעה רעשלמיה רעגנערטש ַא ןיא ןביולג ַא קיטיינ ױזַא סקנוּפ טָאה עסַאר
 טַארוקַא ןוא ,ןביולג ַאזַא וצ טייקנדנובעגוצ ַא סױרַא ךצלטנייוװעג טזַײװ ןוא
 סעיצוטיטסניא עַײרֿפ ןוֿפ גנוריֿפנַײא עקידמיצולּפ יד יװ ןֿפוא ןקיבלעז ןֿפױא
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 סױרַא רעכיז טֿפור ,ןעגנוריֿפ עשינַאריט עקידרעירֿפ יד ןוֿפ טרָא םעד ףיוא

 ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ טימ לוֿפ זיא סָאװ ןביולג ַא ןעו ,ךיוא ױזַא ;עיצקַאצר ַא

 טלעטש סָאװ סנױזַא ףיוא ןטיברַאֿפ לָאמ ןייא טימ טרעוװ ,ןֿפָארטש עכעלקערש

 ךעלדַײמרַאפמוא טעװ ,ןֿפָארטש עדלימ ץנַאג םענעי טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא רָאֿפ

 םעד וצ יוניש ַא סעּפע טימ ןרעקמוא ךיז טעװ ןעמ ןוא עיצקַאער ַא ןעמוק

 ענעי ןוֿפ ףױלרַאֿפ ןיא .רעטַײװ ךָאנ סיוא טלַאה לעלַארַאּפ רעד ,ןביולג ןטלַא

 עטסעב סָאד ךרע יֿפל זיא סָאװ ,סָאד ןשיוװצ תוקולחמ יד ןעוו ,תוגרדמ עירֿפ

 יד יא ןענַײז ,סיורג רעייז ןענַײז ,עטסעב סָאד ןיטולחל זיא סָאװ ,סָאד ןוא

 ,רָאֿפ ןעוו-טיניןעוו ןעמוק ייז ןעו ,ןעגנורעדנע עזעיגילער יד יא ,עשיטילָאּפ

 עקידמערוטש ךיז ךָאנ זַײװרעקיטײנ ןעגנערב ןוא עקידמערוטש רעייז טיונ יּפילע

 סָאװ סָאד ןוא זיא סָאװ סָאד ןשיװצ קוליח רעד רעבָא רָאנ יו .סעיצקַאער
 ;קירוצ יד ןוא רעטקיסעמעג ןעגנורעדנע יד ןרעװ ,רענעלק טרעװ ןַײז לָאז

 ךרוד -- ןענַאװויב ,רעטקיסעמעג ךיוא ןענַײז ייז ךָאנ ןעמוק סָאװ טירט

 רענעלק ץלַא ןרעוו ןעגנוגעװַאב:רעטנָאק ןוא ןעגנוגעוװַאב עקיזָאד יד סָאװ םעד

 ךיז ןסיג ייז -- גנורזחרעביא רעטֿפָא ןוֿפ טרּפ ןיא רעסערג ןוא תומּכ ןיא

 עטלַא יד וצ טייקנדנובעגוצ ענעי .ןסקַאװ ןקידנעטש טעמּכ ןייא ןיא ןעמַאזוצ

 .לעזעג עװװיטימירּפ יד ןיא קעװַא טלעטש סָאװ ,סנביולג ןוא סעיצוטיטסניא

 יד קיױוצ טגנערב ןוא ,טיושרָאֿפ ןדעי ןגעקטנַא טנַאװ ענרעזַײא ןַא ןטֿפַאש

 ןכָארבעגכרוד לָאמַא ךָאד זיא טנַאװ יד ןעװו ,סנביולג ןוא סעיצוטיטסניא

 ןוֿפ טעּפמיא רעד ּוװ ,עיציזָאּפ רעקידסױורָאֿפ ליֿפ וצ רעד ןוֿפ ,ןרָאװעג

 ןוֿפ ןסַאפוצוצ ןֿפוא םעד ףיוא קידנֿפלעה -- ןגָארטרַאֿפ ייז טָאה גנורעדנע

 ענעי -- קלָאֿפ ןוֿפ רעטקַארַאכ םוצ ןדנַאטשמוא עכעלטֿפַאשלעזעג יד ַײנ סָאד

 עכלעו  ,טֿפַארק-טלַאהּפָא עקידנעטש יד ךעלסילש טרעװ טייקנדנובעגוצ

 קיטכיר טלַאה סָאד ,קיטסַאה וצ ןייג טירשרָאֿפ ןקידנעטש םעד טינ טזָאלרעד

 עכעלטֿפַאשלעזעג ַײב יװ טוג ױזַא ,ןעמרָאֿפ ןוא סנביולג עזעיגילער שב סיוא

 .רעסנָאק רעשיגָאלָאעט רעד זַא ,ןוֿפרעד רימ ןענרעל רעבירעד ןוא .ןעמרָאֿפ

 ץנַאג ַא ףיוא טוט ,םויטַאװרעסנָאק רעשיטילָאּפ רעד יװ טקנוּפ ,םזיטַאװ

 | .אדֿבוע עקיטכיוו

 :ַאכ רעקיטנעק ַאזַא זיא רעכלעװ ,ץנַארעלָאט ןוֿפ טסַײג רענעי .3 8
 רעמ ץלַא גָאט ןוֿפ סָאװ טרעװ ןֹוא טַײצ רענרעדָאמ רעד ןוֿפ ךירטש-רעטקַאר
 ,טניימ ןעמ יװ ,גנוטַײדַאב ערעֿפיט ליֿפ ַא ןֿפוא םעד ףיוא טָאה ,קיטכיזנָא
 םעד רַאֿפ גנוטכַא עקירעהעג ַא יװ זיולב ךעלטנייוװעג ןטכַארטַאב רימ סָאװ
 גנידַאב רעקידנעװטױנ ַא ךעלקריוו זיא ,גנוניימ רעכעלנעזרעּפ ןוֿפ טכער
 נעט עויטַאװרעסנָאק ןוא עוויסערגָארּפ יד ןריסנַאלַאב ןוֿפ טעברַא רעד רַאֿפ
 ךיז טניֿפעג סָאװ ,גנוסַאּפוצ יד ןטלַאהוצֿפױא לטימ ַא זיא סע --- ןצנעד
 ,טסַײג ַא רעבירעד זיא סע .סנביולג ערעייז ןוא ןרוטַאנ סנשטנעמ יד ןשיװצ
 ,רעקנעד רעקיטַײזלַא רעד ןוא ;ןרעטנומֿפױא ןוא ןציטש ףרַאד ןעמ ןכלעוו
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 עקידנֿפמעק ענעדיישרַאפ יד ןוֿפ תודֿבוע יד טײטשרַאֿפ ןוא טעז רעכלעוו
 ערעדנַא עלַא רעדייא רעמ ןזַײװסױרַא טסייג םעד טָא ףרַאד ,סנביולג
 טייקסיורג יד טליֿפ סָאװ םעד רַאֿפ זַא ,טינ קֿפס ןייק רָאג זיא סע ,ןשטנעמ
 טייקסיורג יד ןוא ,ךיז ןטלַאה ןשטנעמטימ ענַײז ןכלעוו ןָא ,תועט םעד ןופ
 ןזַיײװּוצסױרַא רעווש ץנַאג ןַײז זומ ,ןֿפרַאװרַאֿפ ייז עכלעוו ,טַײהרָאװ רעד ןופ
 יד וצ קַיוו ןרעהוצוצ ךיז םיא רַאֿפ רעוװש זיא סע ,דלודעג עקירעהעג יד
 ןעייג עכלעו ,ןרעל ןקידיײטרַאֿפ וצ טכַארבעג ןרעװ סָאװ ,ןטנעמוגרַא עטסוּפ
 ןרעל עשירענגעג יד ןוֿפ ןעגנושטלטסיוא עשלַאֿפ יד וצ ןוא ,לכשה דננּכ
 ץלָאטש , םענעי ןזַײװסױרַא ענעֿפָא סָאד ןגָארטרַאֿפ וצ םיא רַאֿפ רעווש זיא סע
 ץלָאטש םעד רעבירַא עלַײװרעד ךָאנ טגַײטש רעכלעו ,"טַײהנסיוװמוא ןוֿפ
 ןעמ ןעוו ,זייב ןַײז ךעלריטַאנ ץנַאג סע שטנעמ ַאזַא .טֿפַאשנסיװ ןוֿפ
 יד ןעמענוצנָא ּפָא ךיז טגַאז רע לַײװ ,תוסרוקיּפַא ןיא םיא טקידלושַאב
 ןעק סָאװ עירָאעט עטסרעַײט יד סלַא הריצי ןוֿפ עדָאטעמ ?עשירַאילָאטס,
 :עביא ךיוא סע זיא יױױזַא ,רעװש ןזיא סע יװ ױזַא זַא ,ןעקנעד ןעק רע .ןבעג
 ,הקיּתשב טלַאה סָאװ ,ןביולג ַאזַא רַאֿפ לקע ןוֿפ ליֿפעג ןַײז ןגרָאברַאֿפ וצ קיר
 ביל טָאה ("ערַאברעלקרעדמוא , סָאד) ?ףֹוגה יגישמ 'והוגישי אל; רעד זַא
 ױזַא .םדוירשב ןטושּפ ַא ןסַאהרַאֿפ טלָאװ ןעמ עכלעוו רַאֿפ ,תוֿפינח ענױזַא
 קידנטעברַאסיױא ייז ןעעז רימ יװ ,ןֿפָארטש עלַא זַא ,טגַײצרעביא זיא רע יװ
 ,תובוט עטלעטשרַאֿפ רָאנ ןענַײז ,רוטַאנ רעד ןוֿפ גנונעדרָא רעד ןיא ךיז
 םעד ןגעקטנַא טרָאװ זייב ַא ליומ ןוֿפ ןּפַאכסױרַא םיא ַײב רשֿפא ךיז ןעק
 ףיוא זיא המקנ סטָאג זַא ןוא ,טָאג ןוֿפ המקנ ַא זיא ףָארטש זַא ,ןביולג
 ?רַאֿפ ןַײז ןזַײװסױרַא ןלעװ וצ ןויסנ-ידיל ןרעװ טכַארבעג ןעק רע .קינייא
 ןוֿפ ןֿפורעגסױרַא ןרעװ סָאװ םישעמ זַא ,םיא טגָאז ןעמ ןעװ ,גנוטכַא
 ןענַײז ,טייקכעלרע וצ עביל רענייר ןוֿפ רעדָא עיטַאּפמיס רעקיצונגייאמוא
 יז ןעו ,עטוג תמא ןָא טלָאמעי רָאנ זיא גנולדנַאה ַא זַא ןוא ,עקידניז םצעב
 ןיא ויטָאמ רעטגָאזעגסױרא ןֿפָא סעמעוו ,הנומא ןַא ןוֿפ ךיז טמענ
 סע ויא רע וליֿפַא ןעװ ,ןליֿפעג ענױזַא ןטלַאהנַײא רעבָא ןומ רע .אבה:םלוע
 טסיוטש רע תעב רעדָא ,טוּפסיד ַא ןוֿפ גנוגערֿפױא רעד תעב ןוט וצ חוּכב סינ
 ,סנבױלגרעבָא ענעמונעגנָא יד טימ םינּפ:לא-םינּפ ןֿפוא רעדנַא ןַא ףיוא ןָא ךיז
 עכעלדנַײֿפ ןַײז ןרעדלימ ןטנעמָאמ ערעקַיור ןיא רַאֿפרעד רעבָא רע ןזומ
 ננולדנַאה עקידנריטלוזער יד ןוא לייטרוא רעטכַארטַאב ןַײז זַא ידכב ,גנוטלַאה
 .הינּפ ַא ןָא ןַײז ןענעק ןלָאז

 .טּפיוה יירד ןעניז ןיא ןבָאה קידנעטש רע לָאז קעווצ םעד טָא בילוצ
 םעד ןוא ,ןרָאװעג טדערעגמורַא ןיוש ןענַײז עכלעװ ןוֿפ ײװצ --- ןטקַאֿפ
 ןכלעוו טימ ,טקנוּפ רעד זיא רעטשרע רעד ,ןזַײװנָא ךָאנ ןעמ ףרַאד ןטירד
 עכעלדנירג ַא ךיז טניֿפעג סע זַא - ןיא סָאד ןוא ;ןבױהעגנָא ןבָאה רימ
 .ןייטש טיג ןלָאז ייז קירעדינ יװ ,עיגילער ןוֿפ ןעמרָאֿפ עלַא ןיא טַײהרָאװ
 ןקידמשוגמ ןצנַאג םעד ךרוד .תמא לדנרעק ַא ןַארַאֿפ זיא ייז ןוֿפ רערעדעי ןיא
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 ,ךיז טלַאהַאב רע ןכלעוו ןיא ,סעינָאמערעצ ןוא סעיצידַארט ,סעמגָאד ןוֿפ קַאּפ

 לָאמ ַא ,לקנוט לָאמ ַא --- סױרַא לָאמ עלַא ךָאד תמא רעקיזָאד רעד ךיז טעז

 ןבעל ןַײרַא טיג סע סָאװ ,סע זיא סָאד טָא .סיוא טלַאֿפ ךַאז יד יו ,רָאלק

 רעבירַא טבעל סע סָאװ ,סע זיא סָאד טָא ;ןביולג ןטסבערג םעד ןיא ןליפַא

 תעב ,ןסעגרַאֿפ טינ ןרָאט רימ סָאװ ,סָאד טָא זיא סע ןוא ;גנורעדנע עדעי

 ,טלעטשעגרָאֿפ טרעװ תמא רענעי עכלעוו ןיא ,ןעמרָאֿפ יד ןטּפשמרַאֿפ רימ

 ןרָאװעג טדערעגמורַא זיא רעכלעװ ,ןטקַאֿפטּפױה יד טָא ןוֿפ רעטייווצ רעד

 ,ןטנעמעלע עטערקנָאק ענעי תעב זַא -- זיא ,לייט ןקירָאֿפ םעד ןיא תוכירַאב

 ,עטכעלש ןענַײז ,תמא לדנרעק סָאד טרעּפרעקרַאֿפ הנומא עדעי עכלעוו ןיא

 ,עטוג אקווד ייז ןענַײז ,בַאטשסָאמ ןטולָאסבַא ןַא טימ ןטסָאמעג ןרעװ ייז ןעוו

 -ערקנָאק יד ,ייז םגה .בַאטשסָאמ ןוװיטַאלער ַא טימ ןטסעמ ייז לָאז ןעמ ביוא

 ,טײהרָאװ עטקַארטסבַא יד תוגשה ערעכעה יד ןוֿפ ןטלַאהַאב ,ןטנעמעלע עט

 תוגשה ערעקירעדינ יד רַאֿפ רעבָא רַאֿפרעד ;ייז ןיא ךיז טניֿפעג סע סָאװ

 יװשרעדנַא טלָאװ יז יו ,רעסעב ךס ַא טײהרָאװ עקיזָאד יד רעביא ייז ןביג

 ?סולֿפנַײא ןוא ךעלקריוו ןכַאמ ֹוצ ךיז ןגיוט ייז .ןרעוו ןבעגעגרעביא טנעקעג

 טַאהעג טינ טלָאװ ןוא ךעלקריו ןעװעג טינ טלָאװ יז ןָא סָאװ ,סָאד ךַײר

 ײז ןענעק רימ ,רעטרעװ ערעדנַא ןיא ,רעדָא ,ןשטנעמ ףיוא סולפנַלא ןייק

 טלָאװ ,ןליהרַאֿפ ייז סָאװ ,טיײהרָאװ יד עכלעוו ןָא ,ןעלטנַאמצוש יד ןֿפורנָא

  צלַא יד טָא זַא -- זיא טקַאֿפטּפױה רענעבילבעגרעביא רעד .ןברַאטשּפָא

 גנונעדרָא רעטלעטשעגֿפױנוצ רעד ןוֿפ ןלייט ןענַײז סנביולג ענעדיײשרַאֿפ

 עקיטיינ רָאנ ,עקילעֿפוצ ןייק טינ ןאקווד ןענַײז ייז ןוא ; גנידצלַא ןוֿפ

 טניֿפעג סנביולג יד ןוֿפ רערעדנַא ןַא רעדָא רענייא זַא ,קידנעעז ,ןלייט

 ןעװ זַא ןוא רָאי וצ רָאי ןוֿפ קידנעטש טסקַאװ רע זַא ,םוטעמוא ךיז

 :נעעג לסיב ַא רָאנ ,רעדיו ךיז רע טלקיװטנַא ,ּפָא םיא טקַאה ןעמ

 ןענַײז סנביױלג יד זַא ,סולש םעד ןדַײמסױא טינ רימ ןענעק -- טרעד

 ןַײז ףיוא ייז ןוֿפ רערעדעי ,ןבעל ןכעלשטנעמ ןוֿפ רעטײלנַאב עקיטיינ

 .ךיז טניֿפעג רע רעכלעװ ןיא ,טֿפַאשלעזעג רעד וצ טסַאּפעגוצ טרַא

 סלַא ןטכַארטַאב ייז רימ ןזומ טקנוּפדנַאטש ןטסכעה םעד ןוֿפ קידנעײגסױרַא

 ףוס ןוא בייהנָא סעמעװ  ,עיצולָאװע רעסיורג רענעי ןיא ןטנעמעלע

 ןוֿפ ןעמרָאֿפ סלַא -- ןעגנַאלרעד טינ ןעק הגשה רעדָא ןסיוו רעזדנוא

 סָאד זַא א ;'ערַאברעלקרעדמוא סָאד , ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא יד

 ,גנוקיטכערַָאב רעייז זיא אּפוג

 רעדָא .ךעצלגעמ יװ טיירב ױזַא ןַײז רעבירעד זומ ץנַארעלָאט רעזדנוא

 ,סָאד רעדייא סרעכעה סעּפע ךָאנ ןַײז ףרַאד קעוװצ רעזדנוא ,טגָאזעג רעסעב

 ןוס וצ ןבָאה רימ ןעװ .ץנַארעלָאט רעטנוא ךעלטנייוועג טײטשרַאֿפ ןעמ סָאװ

 ןטלַאהוצּפָא ךיז זיולב טינ ,ימ יד ןעמענ ךיז רימ ןזומ ,סנביולג עדמערֿפ טימ

 ךיוא ןֿפרַאד רימ רָאנ ,טַאט רעדָא טרָאװ ןיא טכערמוא ןַא יז ןוט וצ ןוֿפ

 :ָאֿפ רעייז ןוֿפ גנונעקרענָא רענעֿפָא ןַא ךרוד טייקיטכערעג ןוט וצ ייז ןעז
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 ליפ ױזַא ךרוד גנומיטשנַײא-טינ רעזדנוא ןרעדלימ ןזומ רימ ,טרעװ ןוויטיז
 .ןענעק רימ לֿפיװ עיטַאּפמיס

 ישֿפא ןעמ ןעק טכַאמעג ָאד ןבָאה רימ סָאװ תוחנה יד ןוֿפ .24 8
 :ץגנָא ויסַאּפ ףרַאד ָאד זיא סָאװ עיגָאלָאעט יד זַא ,סולש םעד ןעיצ ןלעוו

 ןגעקטנַא ןלעטש טינ וויטְלַא ךיז רָאט ןעמ זַא ,תוחּפהילכל רעדָא ,ןרעװ ןעמונ

 טַײצ רעייז רַאֿפ ךעלטינשכרוד ךיז ןסַאּפ סנביולג עלַא זַא דלַאב יו, ,ריא

 טינ ךיז רימ ןלָאז --- ןגערֿפ ןעמ ןעק --- סָאװ רַאֿפ זיא ,ץַאלּפ רעייז רַאֿפ ןוא

 ?ןרָאװעג ןרָאבעג ןענַײז רימ ןכלעװ ןיא ,ןבױלג םעד טימ ןלעטש ןדיֿפוצ

 -- טיײהרָאװ עכעלדנירג ַא ןַײא ךיז זיא טלַאה ןביולג רעטריֿפעגנַילא רעד ביוא

 טוג ןענַײז ,טײהרָאװ יד רָאֿפ טלעטש רע עכלעװ ןיא ,ןעמרָאֿפ יד ביוא

 יז ןעגַײז ןיײלַא ךיז רַאֿפ וליֿפַא ןעװ ,קעװצ ןכעלרעסיוא רעייז רַאֿפ

 גָאט ןקיטנַײה טלָאװ ןעמרָאֿפ עקיזָאד יד ןֿפַאשּפָא סָאד ביוא -- טכעלש

 :רעמ ,ןיינ -- טעטירָאיַאמ רעסיורג רעד רַאֿפ ךַאז עכעלדעש ַא ןעוװעג

 טפכעה ןוא רעכעלדנע רעד ןעמעװ ,ָאטינ רענייק טעמּכ רָאג זיא סע יוא

 ןוֿפ ללֹּכ םענעטסָאמעגנָא קיטכיר ַא ןבעג ןענעק טלָאװ ןביולג רעטקַארטסבא

 וצ טכערמוא ןַא יאדװַא רעטציא רַאֿפ תֹוחּפה-לכל ךָאד סע זיא -- ,ןבעל

 *!ןביולג ןטסקַארטסבַא טסכעה ןוא ןטסכעלדנע םעד טָא ןרידנַאנַאּפָארּפ

 עזעיגילער עקידנריטסיסקע יד וליֿפַא ביוא ןזַא ,זיא רעֿפטנע רעד

 ןרעטקַארַאכ יד וצ ןטסָאמעגוצ ךעלטינשכרוד ןענַײז סעיצוטיטסניא ןוא ןעעדיא
 עקיזָאד יד יו ױזַא ,ןגעװטסעדנוֿפ ,ייז רעטנוא ןבעל סָאװ ןשטנעמ יד ןוֿפ
 .מוא לָאמ עלַא טײקנטסָאמעגוצ יד טרעװ ,דגַאנַאכָאנ ךיז ןרעדנע ןרעטקַארַאכ

 .רעביא ןַא ןיא ךיז ןקיטיינ סעיצוטיטסניא יד טימ ןעעדיא יד ןוא ,ןעמוקלוֿפ

 זיא .גנורעדנע רעד ןוֿפ גנַאג רעד זיא סע ךיג יװ ,טֿפָא ױזַא ךרע:יֿפל ןעיוב

 ןעקנַאדעג עװויטַאװרעסנָאק יד לָאז ןעמ ,ךיז טרעדָאֿפ סע יװ ױזַא ,רעבירעד

 ןעקנַאדעג עװיסערגָארּפ יד ךיוא ןזומ ױזַא ,םױרליּפש ןעַײרֿפ ןבעג ןטַאט ןוא

 טינ ןלעװ טעברַא סנדייב ערעייז ןָא .םױרליּפש ןעַײרֿפ ןבָאה ןטַאט ןוא

 רעקיסעמלגער ַא עכלעוו ,ןעגנוסַאפוצ עַײנ לָאמ עלַא ענעי ןעמוקרָאֿפ ןענעק
 | ,ןבָאה זומ סערגָארּפ

 רעד רַאֿפ טלַאה רע סָאװ ןגָאזוצסיױא ןסילשַאב טינ ךיז ןעק סע רעוו

 רעד ןוֿפ סיֹורָאֿפ ןיא ליֿפ וצ ןַײז סע טעװ רעמָאט לַײװ ,טײהרָאװ רעטסכעה
 :מוא ןַא ןוֿפ םישעמ ענַײז ףיוא קידנקוק ןרעװ רעֿפיקּת ךיז ַײב געמ ,טַײצ

 םעד זיא קירעהעג יװ ןֿפַײרגַאב רָאנ רע לָאז .טקנוּפדנַאטש ןכעלנעזרעּפ
 רעטקַארַאכ רעד עכלעװ ךרוד ,רעלטימרַאֿפ יד ןענַײז ןעגנוניימ זַא ,טקַאֿפ

 טימ זיא גנוגיימ ןַײז זַא -- ךיז וצ ןעגנונדרָאנַײא עכעלרעסיוא יד וצ טסַאּפ

 רעכלעוו ,טֿפַארק לייט ַא -- גנולטימיַאֿפ רעקיזָאד רעד ןוֿפ לייט ַא טכער

 סָאװ ,טֿפַארק ענײמעגלַא יד ףיונוצ טלעטש ןלייט ענױזַא ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ
 ןצזנײא רע טעװ טלָאמעי ןוא ;ןעגנורעדנע עכעלטֿפַאשלעזעג יד סיוא טעברַא

 = .ראֿפ פג פל2.1.



 1958 גגוכטלגסיוא ינ

 עטסכצלרעניא ענַײז וצ קורדסיוא ןלוֿפ ַא ןבעג קירעהעג ץנַאג געמ רע זַא
 זיא סע .ךיז ליוו סע גנוקריוו עכלעוו ןעגנערב סע לָאז ןוא ,,ןעגנוגַײצרעביא
 עסיוועג וצ סעיטַאּפמיס עניזַא ךיז ןיא טָאה רע סָאװ טסיזמוא טינ
 ענַײז עלַא טימ רע .ןּפיצנירּפ ערעדנַא וצ ןליוורעדיװ ַאזַא ןוא ןפיצנירּפ
 טַאלג טינ זיא ןעגנוניימ ןוא ןעגנובערטש ענַײז עלַא טימ ,ןטײקְיעֿפ
 ,ןעקנעדעג זמ רע .טַײצ רעד ןוֿפ טקודָארּפ ַא רָאנ ,לַאֿפוצ ַא יױַא
 ךיא רע ןזיא ,טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד ןוֿפ דניק ַא זיא רע סָאװ תעב זַא
 "יו ןענַײז ןעקנַאדעג ענַײז זַא ןוא ;טֿפנוקוצ רעד ןוֿפ עטַאט ַא
 ףיוא טינ רָאט רע ןעמעװ ,ןרָאװעג ןרָאבעג םיא ַײב ןענַײז סָאװ רעדניק
 ךיז רע געמ ,שטנעמ רעדנַא רעדעי יװ טוג יױזַא .ןברַאטשסױא ןזָאל רקֿפה
 עכלעוו ךרוד ,ןעלטימ ןסַאילימ יד ןוֿפ רענייא סלַא ןטכַארטַאב קיטכיר ץנַאג
 .ַאבמוא, יד ןעװ ןוא ;טעברַא ריא טוט "ה ביס טטסּוװַאּבמוא , יד

 ?לוֿפַאב םעד ךרוד רע זיא ,ןביולג ןסיוועג ַא םיא ןיא טֿפָאש "הביס עטסּוװ
 .לעוּפה לא חוּכמ גנוניימ עקיזָאד יד ןַײז איצומ ןוא ןגָאזוצסױרַא טקיטכעמ
 - ןעניז ןטסכעה רעייז ןיא רעטרעוו סטעָאּפ םעד קידנבעגרעביא --- םערָאװ

 ,טכאמעג רעסעב טינ ןעלטימ ךרוד טרעוו רוטאנ יד ...

 טסנוק רעד רעביא :ןײל א ןעלטימ יד יז טכַאמ ךָאד

 ןארַאֿפ זיא ,רוטאנ רעד ,טסגָאז וד ,ףיסומ זיא סָאוװ

 ,טכַאמ ן ײל א רוטַאנ יד סָאװ ,טסגוק ענעי

 סָאװ ןבילג םעד ןטכַארטַאב טינ רעבירעד טעװ שטנעמ רעגולק רעד
 דחּפ ןָא ןגָאזסױרַא טעװ רע .קילעֿפוצ ןעמוקעג זיא סָאװ סעּפע יװ טָאה רע
 ןֿפרעד געמ סע זַא ,קידנסיװ :ןַײא טעז רע סָאװ טיײהרָאװ עטטכעה יד
 טעברַא קלח ןקיטכיר ןַײז ּפָא טימרעד טוט רע ,ךיז לי סע סָאװ ןעמוקסורַא
 סָאװ גנורעדנע יד ןַײז לעוּפ ןעק רע בוא זַא ,קידנסיװ ;טלעװ רעד ףיוא
 טיג ןיא סע םגה ,טוג ךױױא זיא - טינ ביוא ,טוג זיא ,טקעװצַאב רע
 ,טוג יוזַא
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 לטיּפַאק רעטשרע

 עיפָאסָאליֿפ ןופ עיציניֿפעד יד

 ןסיו טינ ןענעק רימ זַא ,ןסָאלשַאב ןבָאה רימ יװ םעד ךָאנ .35 8
 ףיוא ךיז ןלעטש ,זדנוא רַאֿפ טקעלּפטנַא זיא סָאװ םעד ןוֿפ רוטַאנ עטצעל יר

 ןסייו ןעניז ןכלעו ןיא ?ןסייוו רימ סָאװ סָאד זיא סָאװ זיא -- תולַאש יד

 דלַאב יו !?ןוֿפרעד ןסיוו טסכעה רעזדנוא טיײטשַאב סָאװ ןיא ןוא ?סע רימ

 ךיז טמענ סָאװ ,עיֿפָאסָאליֿפ יד ךעלנעממוא סלַא ןֿפרָאװרַאֿפ ןבָאה רימ

 ,גנונַײש רעד ןוֿפ ןזײשרַאֿפ סעּפע יװ ןַײז סָאד ןרילומרָאֿפ וצ רעטנוא

 ןענעכײצַאב טושּפ טינ -- תמאב זיא עיֿפָאסָאליֿפ סָאװ ,ןגָאז וצ קיטיינ טרעוו

 .ףצענערג עקיזָאד יד ןיא רעטקַארַאכ ריא ןענעכייצנָא רָאנ ,ןצענערג עריא
 רעכעלשטנעמ רעד ןכלעװ ףױא ,זַײרק רעד סלַא זַײרק רעסיוועג ַא ָאד זיא

 :ָארּפ ןכעלמיטנגייא םעד ןריֿפרעד וצ טבַײלב ,טצענערגַאב זיא דנַאטשרַאֿפ

 ןרעװ ןֿפוועגנָא ךָאנ ןעק סָאװ ,דנַאטשרַאֿפ ןכעלשטנעמ םעד ןוֿפ טקוד

 .עיֿפָאסָאליֿפ
 .ַאב זיא סָאװ ,עדָאטעמ רעד טימ ןצונַאב טוג ךיז רימ ןענעק וצרעד

 ןעגַײז סָאװ ,ןֿפירגַאב יד ןוֿפ ןרעדנוזוצּפָא ,בײהנָא ןיא ךַײלג ןרָאװעג טצונ

 סָאװ תמא ןוֿפ טנעמעלע םעד ,עקידתועט לייט ןטסערג םוצ רעדָא זַײװליײט

 :ער, ןגעװ לטיּפַאק םעד ןיא ןעגנורדעג ןבָאה רימ יװ ױזַא ,ןטלַאהטנַא יז
 שלַאֿפ ןַײז טינ ןלָאז סנביולג עזעיגילער יד יװ זַא ,?טֿפַאשנסיװ ןוא עיגיל

 רערעדעי ןגעװטסעדנוֿפ טָאה ,ןעמרָאֿפ עכעלמיטנגייא ערעייז ןיא זַײװקיצניײא
 טסכעה זיא סָאד זַא ןוא ,תמא ןקידמצע ןַא ןטלַאהטנַא םּתסֹה ןמ יײז ןוֿפ

 ךיא ָאד ןעמ ףרַאד ױזַא ;ןעמעלַא ייז ַײב ךעלטֿפַאשניימעג ןעװעג ךעלביולג

 ןוֿפ רוטַאנ רעד עגונב ןעגנוניימ עקיטציא ןוא עקילָאמַא יד זַא ,ןעגנירד

 ןיא סָאװ סָאד זַא ןוא ,שלַאפ ןצנַאג ןיא טינ ייז ןוֿפ ענייק ןענַײז עיֿפָאסָאליֿפ

 טסייה ,ןֿפרַאד רימ ,ןַײא עלַא ןעמיטש ייז סָאװ ןיא ,סָאד זיא ,ייז ןיא תמא

 ןעגנוניימ עלַא ןכַײלגרַאֿפ, -- ןטרָאד ןרָאװעג ןָאטעג זיא סע סָאװ ָאד ןוט ,סע

0( 
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 סעפע יװ ,טַײז ַא ןָא ןגײלּפָא ;ערעדנַא יד טימ ענייא ןימ ןקיבלעז םעד ןוֿפ
 ןרעדנַא םעד ףיוא סנייא דשח ַא רעקינייװ רעדָא רעמ טֿפרַאװ סָאװ סנױזַא
 ןעגנוניימ עקיזָאד יד עכלעוו חונמ ,ןטנעמעלע עטערקנָאק ןוא עלעיצעּפס עלַא
 םעד ךָאנ ,רעביא טבַײלב סע סָאװ ןטכַארטַאב ;ןַײא טינ ךיז ןשיװצ ןעמיטש
 ןעניֿפעגסױא ןוא ;ןרָאװעג טקיטַײזַאב ןענַײז ןלייט עקידהריּתס עקיזָאד יד יװ
 סָאװ קורדסיא ןטקַארטסבַא םענעי לייט םענעבילכעגרעביא םעד טָא רַאפ
 םעד ןופ םייוניש יד םיכרד ענעדײשרַאֿפ עכלעוו ףיוא ,םוטעמוא סיוא טלַאה
 ,"ןײגרעדנַאנוֿפ טינ ךיז ןלָאז לייט:רקיע

 זַא ,רימ ןעעז ,תוריקח רעירֿפ .רָאג יד קידנעײגרעבירַא .36 8

 ןגעװ ןויער זיא סע רעכלעוו ַא ןעמוקעגֿפױא זיא סע רעדייא ,ןכירג יד ַײב
 -- ץיֿפָאסָאליֿפ ןוֿפ ןעמרָאֿפ עקידמיטרפ ןוֿפ טרעדנוזעגּפָא ,ללּכב עיֿפָאסָאליֿפ
 רעד ןסקַאװסױרַא טלָאזעג טָאה יז ןוֿפ סָאװ ,עריא ןעמרָאֿפ ערעדנוזַאב יד ןוֿפ
 ןלַאסרעװינוא ןַא סעּפע עגונב תורעשה ןעוװעג ןעגַײז --- ןויער רענײמעגלַא
 שי םינימ עטערקנַאק עלַא ןוֿפ םצע םעד טלעטשעגֿפיױנוצ טָאה סָאװ ,ּפיצ:ירּפ

 עכעל רעדנערַאֿפמוא ענעי ןיא סָאװ, -- עגַארֿפ רעד ףיוא
 ןדנַאטשוצ עכעלרעדנערַאֿפ ןענַײז יד טָא סָאװ ,ץנעטסיסקע
 ,טֿפול ,רעסַאוו :סרעֿפטנע ענעדיישרַאֿפ ןעועג ןענַײז - ?!ריא ןוֿפ

 ַאזַא ןוֿפ תורעשה סָאלק ַא ןרָאװעג טכַארנעגסיױרא זיא סע ןעוו ,רעַײֿפ

 ןֿפַײרגַאב וצ ןסַארָאגַאטיּפ רַאֿפ ךעלגעמ ןרָאװעג זיא ,רעטקַארַאכ ןקידללוּכ
 ןוֿפ ןטסטַײװ םוצ טייטש סָאװ ןסיװ ַא יװ טקַאוטסבַא ןיא עיֿפָאסָאליֿפ
 עלעירעטַאמ:טינ ןוֿפ ןסיו סָאד , יװ יז ןריניֿפעד וצ ןוא ;ןקעװצ עשיטקַארּפ
 טיול ,זיא ץנעטסיסקע רעלעירעטַאמ רעד ןוֿפ הביס יד, -- "?ןכאז עקיבייא ןוא

 ןבערטש ןטלַאהעגנָא ןַא רימ ןעניֿפעג רעטעּפש ,(רפסמ) "לא צ ,גנוניימ ןַײז

 םוסרעווינוא םעד ןוֿפ גנורעלקרעד עכעלדנע עסיוועג ַא יו עיֿפָאסָאליֿפ ןוֿפ

 ןרָאװעג טפיירגרעד שיטקַאֿפ ויא סע ַײס ,ךעלגעמ ןיא סָאד ןזַא ,קידנעמעננָא

 גנובערטש רעד טָא ןוֿפ ךשמ ןיא ןוא .טינ רעדָא ,לַאפ זיא סע ןכלעוו ןיא

 זַא יװ ,ןעגנורעלקרעד עכעלדנע ענױזַא ענעדײשרַאֿפ ןרָאװעג ןבעגעג ןענַײז
 רעד, ;?טָאג ןיא סנייא רעד, זַא ;"ןכַאז עלַא ןוֿפ ֿבייהנָא רעד זיא סנייא,

 ּפיצנירּפ רעקידנריגער רעד זיא ץנעגילעטניא, זַא {"ךעלדנעמוא זיא סנייא

 ןסיוו סָאד זַא ,רָאלק זיא ןעמעלַא םעד טָא ןוֿפ .רעטַײװ ױזַא ןוא ;"ןכַאז ןוֿפ
 רעדנַא ןדעי ןוֿפ רעטנוא ךיז טדייש עיֿפָאסָאליֿפ יד ןלעטשֿפױנוצ ףרַאד סָאװ
 .רעטקַארַאכ ןקידנּפעשסױא ,ןלַאטנעדנעצסנַארט ןַײז ךרוד ןסיוו

 רעקיטּפעקס יד יװ םעד ךָאנ ,תוריקח ןוֿפ גנַאג ןקידרעטעּפש םעד ןיא

 וצ ןכיירגרעד וצ תוחוּכ ערעייז ןיא ןביולג סנשטנעמ יד טלסייוטעצ ןבָאה

 רעטצענערגַאב רעמ ליֿפ ַא ןסקַאװעגסױרַא זיא ,ןטיו ןלַאטנעדנעצסנַארט ַאזַא
 יד רעטנוא רעמ ךָאנ ןוא ,ןסעטַאוקָאס רעטנוא .עיֿפָאסָאליֿפ ןוֿפ ףיױגַאב
 ןוֿפ ערעל ַא רעדייא רעמ סָאװ-קינײװ ןרָאװעג עיֿפָאסָאליֿפ יד זיא ,רעקִיָאטס
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 זיב ןרָאװעג ןטינשעגרעטנורַא שיטקַארּפ זיא ןינע םצע ריא ,ןבעל ןטכערעג ַא

 ןטַאװירּפ ןוא ןכעלטנֿפע ןיא ריֿפֿפיוא םעד ןוֿפ גנורילוגער רעקיטכיר רעד וצ
 ,ריֿפֿפױא םענוֿפ גנורילוגער עקיטכיר יד זַא ,ןגָאז טינ ןעמ ןעק סיוועג ,ןבעל

 םעד סלַא טכַארטַאב ןבָאה רעקנעד עשיכירג ערעקיטעּפש עגעדײשרַאֿפ סָאװ

 רעלֹוּפָאּפ זיא סָאװ םעד טימ טמיטשעג טָאה ,עיֿפָאסָאליֿפ רעד ןוֿפ ןינע םצע

 סנָאנעז ,ריֿפֿפיױא ןוֿפ גנורילוגער רעקיטכיר ַא רעטנוא ןרָאװעג ןענַאטשרַאֿפ

 ךירדמ ןבָאה סָאװ יד יװ סַאלק ןקיבלעז םעד ןוֿפ ןעוועג טינ ןענַײז ןטָאבעג

 ןכעלגעט רעייז ןיא ,רעטעּפש זיב ןטַײצ עטשרע יד ןוֿפ ןשטנעמ יד ןעװעג

 טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,םיגהנמ ערעדנַא ןוא תונברק ןעגנערב ,םיניד יד ןטיהפָא

 ןּפיצנירּפ ןעוועג ןענַײז ייז רָאנ ;עיצקנַאס עזעיגילער רעקינייװ רעדָא רעמ ַא

 עסיװעג וצ גנו;צַאב ַא ןָא ןרָאװעג טרעלקרעד ןענַײז סָאװ ,טייקיטעט ןוֿפ

 .ןלַאֿפ עלעיצעּפס רעדָא ,ןענָאזרעּפ רעדָא ,ןטַײצ
 .ײשרַאֿפ יד טָא ןיא טנעמעלע רעקידנעטש רעד ןעװעג זיא סָאװ זיא

 ןטלַאהעג ןבָאה רעקנעד עקיטַײצרַאֿפ יד סָאװ ,עיֿפָאטָאליֿפ ןוֿפ ןעעדיא ענעד
 טמיטש עעדיא עטצעל יד טָא ןכלעוו ןיא ,רעטקַארַאכ רעד זַא ,רָאלק זיא סע

 זַײרקגנושרָאֿפ ריא ןיא טכוז עיֿפָאסָאליֿפ יד זַא ,זיא ,רעטשרע רעֶד טימ ןַײא

 עקילָאצמוא יד ןוֿפ רעטנוא ךיז ןדייש סָאװ ,ןתמא עֿפיט ןוא עטיירב יד

 ,סױרַא ןזַײװ םישעמ ןוא ןכַאז ןוֿפ ןכַאלֿפרעביײא יד עכלעוו ,ןּתמא עקידמיטרּפ

 -עגנָא ןענַײז סָאװ ,עיֿפָאסָאליֿפ ןוֿפ ןֿפירגַאב יד טכַײלגרַאֿפ ןעמ ןעוו

 םידימלּת יד .טַאטלוזער ןכעלנצ ןַא רימ ןעמוקַאב ,ןטַײצ עַײנ יד ןיא ןעגנַאג

 ןיא רענַאילעגעה יד טימ ךיז ןקיניײארַאפ ןכַײלג רעייז ןוא עטכיֿפ ,גנילעש ןיֿפ

 .עגמוא טָאה עכלעװ ,עיֿפָאסָאליֿפ רענעֿפורעג ױזַא רעד ןוֿפ ןכַאמ קווח

 םַײב ייז ןכַאל דנורג ַא ןָא טינ ,דנַאלגנע ןיא לטיט םעד טפַאכרַאֿפ ךעלצעז

 זַא ,ןענעקייל ןטלָאװ ייז ןוא ,"ןטנעמורטסניא עשיֿפָאסָאליֿפ, ןגעוו ןענעייל

 טָאה *ןעגנולדנַאהרַאֿפ עשיֿפָאסָאליֿפ/ יד ןיא טַארעֿפער זיא סע רעכלעוו ַא

 טימ ךיז קידנענעכערּפָא .לטיט ַאזַא רעטנוא ןייג וצ טכער עטסנעלק סָאד

 ערעייז לייט רעטסערג רעד ןוא ,ןֿפרַאװרָאֿפ עשילגנע יד ןענעק ,רעקיטירק ערעייז

 יװ סעלוש עשטַײד יד ןוֿפ עיֿפָאסָאליֿפ עטעדליבעגנַײא יד ,עקַאט סע ןעוט

 ןטלַאה ,ןרעװ טגַײטשעגרעבירַא טינ ןעק ןַײזטסּוװַאב סָאד תויה .,ןיזמוא ןַא

 ץנעטסיסקע רעד רַאֿפ טינ רעדָא ברע זיא ןַײזטסּוװַאב סָאד ביוא ַײס זַא ,יײז

 ןַײז גישמ טינ םינּפ לֹּכ לע סע ןעק ,םעד רעסױא טגיל סָאװ סעפע ןֿפ

 רַאֿפ ךיז טלַאה סָאװ ,עיֿפָאסָאליֿפ עדעי זיא רעבירעד ןוא .סעּפע םענעי

 יד טֶא .עשלַאֿפ ַא ,םצעב ךַאז רעד ןוֿפ גנושרָאֿפ ַא רַאֿפ ,עיגָאלָאטנָא ןַא

 ערעייז ןוֿפ ןלייט עסיורג רעביא ןְרעדנַא םעד רענייא ןקעד ןקילב ייוװצ

 עיֿפָאסָאליֿפ רעד ןוֿפ ּפָא טדַײנש ןשטַײד יד ףיוא קיטירק עשילגנע יד ,םיחטש

 יד ףױא קיטירק עשטַײד יד .ןסיװ טולָאסבַא יװ טכַארטַאב טרעװ סָאװ ץלַא

 זילב ןוט וצ טָאה עיֿפָאסָאליֿפ ביוא זַא ,ןײטשרַאֿפ וצ הקיּתשב טיג רעדנעלגנע

 ןוֿפ ןטכיזסיוא ענעי טימ ןוט וצ טינ ןֿפא לכב יז טָאה ,ןוויטַאלער םעד טימ
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 ןוֿפ ןעגנובַײרשַאב ןיא ,סעלומרָאֿפ עשיטַאמעטַאמ ןיא ןגיל סָאװ ,ןוויטַאלער םעד
 םינימ ןוֿפ ןעגנובַײרשַאב ןיא רעדָא ,ןזילַאנַא עשימעכ ןיא ,ןעגנושרָאֿפ עשיזיֿפ
 ,ןטנעמירעּפסקע עשיגָאלָאיזיֿפ ןוֿפ ןטכירַאב ןיא ןוא

 ףירגַאב רעשטַײד רעטיירב וצ רעד ךעלטֿפַאשנײמעג טָאה סָאװ טגַײה
 :טפַאשגסיװ עשילגנע יד ַײב ןעמונעגנָא ןײמעגלַא זיא סָאװ ףירגַאב םעד טימ
 טינ ךָאד רע ויא ,טסָארּפ ןוא לָאמש ןַײז טינ לָאז רע יװ ,רעכלעװ ,טַײל
 טיג שיֿפָאטָאליֿפ טרָאװ םעד ןוֿפ ךיורבסימ רעייז יו ,טסָארּפ ןוא לָאמש ױזַא
 ,ןשטַײד יד טינ סָאװ ,ךעלטֿפַאשניימעג סָאד טָא ןבָאה עדייב יד !ןרעהוצנָא
 :עטסיס:טיג םעד ףיוא עיֿפָאסָאליֿפ ןעמָאנ םעד ןָא ןדנעװ עשילגנע יד טינ
 ןדנובעגֿפױנוצ טינ רָאג זיא סָאװ ןסיװ םעד ףיוא --- ןסיו ןטריזיטַאמ
 טעװ טסילַאיצעּפס רעטצענערגַאב טסכעה רעד וליֿפַא .סנסיוו ערעדנַא טימ
 קידנעמעגרַאֿפ ,עכלעוו ,גנולדנַאהּפָא ןַא ןינע ןשיֿפָאסָאליֿפ ַא יװ ןבַײרשַאב טינ
 גנוָיצַאב רעד ןגעװ ןעזנַײא ןייק סױרַא טינ טוַײװ ,םיטרּפ טימ סיוכרוד ךיז
 .ןתמא ערעטיירב וצ םיטרּפ עקיזָאד יד ןוֿפ

 ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא ןֿפוא םעד ףיוא זיא סָאװ עעדיא ערָאלקמוא יד
 ןעק ,ןַײא ןעמיטש עיֿפָאסָאליֿפ ןוֿפ ןֿפירגַאב עגעדײשרַאֿפ יד סָאװ ןיא ,סָאד ןגעוו
 טנַאקַאב זיא דנַאלגנע ןיא סָאװ ,סָאד טכַײלגרַאֿפ ןעמ ןעוו ,טמיטשַאב רעמ ןרעוו
 ריא ןוֿפ גנולקיװטנַא רענעי טימ ,עיֿפָאסָאליֿפ:רוטַאנ ןעמָאנ ןרעטנוא
 טנָאק יװ ,םגה .עיֿפָאסָאליֿפ עוויטיזָאּפ ןֿפרעגנָא טרעװ סָאװ
 זיא ,ןסיװ טרָאס ןקיבלעז םעד םצעב ןוֿפ עדייב יד ןעײטשַאב ,הדומ זיא
 רעמ ַא ןיא טלעטשעג ןסיװ טרָאס םעד טָא טָאה רע סָאװ םעד ךרוד רעבָא
 ףױא ,רעטקַארַאכ םעד רעמ ןבעגעג םיא רע טָאה ,םרָאֿפ רענעדנובעגֿפױנוצ
 קידנקירדסיא טינ .טדנעװעגנָא טרעװ שיֿפָאטָאליֿפ ןעמָאנ רעד ןכלעוו
 ,ןטֿפַאשנסיװ יד ןוֿפ עיצַאנידרָאָאק ןַײז ןוֿפ טייקיטכיר רעד ןגעוו גנוניימ ןייק
 יד טָאה גנולעטשֿפיױנוצ רעד ןוֿפ טקַאֿפ םעד ךרוד זַא ,ןַײז הדומ ןעמ זומ
 לטיט םעד ףױא טכער ןרעסעב ַא ,טריזינַאגרָא טָאה רע סָאװ ,ןסיוװ עסַאמ
 סָאװ ,ןסיװ עסַאמ עטריזינַאגרָא טינ ךרע:יֿפל יד רעדייא ,עיֿפָאסָאליֿפ
 .עיֿפָאסָאליֿפ:רוט ַאנ ןֿפורעגנָא טרעוו

 ,טיֿפָאסָאליֿפ ןוֿפ ןעגנולײטנַײא :רעטנוא יד ןלעטשקעװַא לָאז ןעמ ןעוו
 רעדָא ,ערעדנַא יד ןגעקטנַא ענייא ,ןעמרָאֿפ עלעיצעפס רעמ עריא רעדָא
 עיֿפָאסָאליֿפ :לַארָאמ .ארֿבס עקיבלעז יד סױרַא טמוק ,רעצנַאג רעד ןגעקטנַא
 םעד ןיא ללכב עיֿפָאסָאליֿפ טימ ןַײא ןעמיטש עיֿפָאסָאליֿפ עשיטילָאּפ ןוא
 .לֵארָאמ רעטנוא םגה ,ןסולש ןוא ןעגנוטכַארטַאב ערעייז ןוֿפ םענמורַא ןטיירב
 רעדָא עטכערעג סלַא ןעגנולדנַאה עכעלשטנעמ יד רימ ןטכַארטַאב עיֿפָאסָאליֿפ
 ןריֿפוצֿפױא יו ןוויטקעריד עלעיצעּפס ןייק ןַײרַא טינ רימ ןעמענ ,עטכערעגמוא
 ןוא ןעשזריב רעד ףױא רעדָא ,שיט םַײב רעדָא ,רעמיצ : רעדניק ןיא ךיז
 ןשטנעמ ןוֿפ גנוריֿפֿפױא יד זיא עיֿפָאסָאליֿפ רעשיטילָאּפ ןוֿפ ןינע רעד םגה
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 ןעמרָאֿפ יד טימ ןוט וצ טינ רָאג יז טָאה ,ןעגנוָיצַאב עכעלטנֿפע ערעייז ןיא

 ןלײט עדײב יד טָא .עיצַארטסינימדַא ןוֿפ םיטרּפ יד טימ רעדָא ,ןעמיטש ןוֿפ

 לֿפיװ ףױא רָאנ ,ןלַאֿפלצנײא עסיװעג טכַארטַאב ןיא ןעמענ עיֿפָאסָאליֿפ ןוֿפ

 ,גנודנעװנָא רעטיירב ַא ןוֿפ ןתמא יד ןטכַײלַאב ייז

 םעד ןַײא ױזַא טסילש ןֿפירגַאב יד טָא ןוֿפ רענייא רעדעי .7 8

 ןעמ רעדייא ,קידנעטשלוֿפ רעמ ןכַאז ןסיװ וצ ןֿפוא ןכעלגעמ ַא ןיא ןביולג

 ןבילקעגנָא שינַאכעמ טָאה ןעמ סָאװ ,ןעגנורַאֿפרעד עכַאֿפנײא ךרוד ייז סייוו

 .סעידעּפָאלקיצנע ןיא ןרָאװעג ןֿפרָאװעגנָא ןענַײז סָאװ רעדָא ,ןורּכיז ןיא

 יד זַא ,טניימעג טָאה ןעמ סָאװ ,זַײרק םעד ןוֿפ םענרַאֿפ םעד עגונב םגה

 ,טציא ךָאנ ןבָאה ןוא ,טַאהעג ןשטנעמ ןבָאה ,ןּפַאכמורַא ףרַאד עיֿפָאסָאליֿפ

 סע וליֿפַא בוא ,ןַײא עלַא רעבָא ייז ןעמיטש ,ןעגנוניימ ענעדײשרַאֿפ טַײװ

 ןעמ טײטשרַאֿפ ןעמָאנ םעד רעטנוא זַא ,שוריֿפב טגָאזעגסױרַא טינ טרעוו

 טבַײלב סע סָאװ .ןסיוו עכעלטנייוועג סָאד רעבירַא טגַײטש סָאװ ,ןסיוװ ַא

 ,עיֿפָאסָאליֿפ ןוֿפ ןֿפירגַאב יד טָא ןיא טנעמעלע רעכעלטֿפַאשניימעג ַא יו

 -- יא ,ןטנעמעלע עטמיטשעגנַײא טינ ערעייז טקיטַײזַאב ןעמ יװ םעד ךָאנ

 ןעעז רימ .ןיימעגלַא דַארג ןטסכעה ןיא זיא סָאוו ןסיוו ַא

 עיֿפָאסָאליֿפ ןוֿפ םענרַאֿפ םעד ןיא סָאװ ,םעד ןיא הקיּתשּב טּפױהַאב סע

 רעדָא ;שטנעמ ןוא רוטַאנ ,טָאג ןעמונעגנַײרַא קיטַײצכַײלג טרעוו

 ןיא עצנַאג ַא סלַא עיֿפָאסָאליֿפ ןוֿפ גנולײטנַײא רעד ןיא ,רערעלק ךָאנ

 סָאװ סָאד םערָאװ .ןלייט ערעדנַא ןוא רעשיטע ,רעשיזיֿפ ,רעשיגָאלָאעט

 סעּפע ןַײז ךָאד זומ ,םינימ ןענַײז ייז רעכלעוו ןוֿפ ,גנוטַאג יד טריזירעטקַארַאכ

 .ןימ ןייא ןדעי טנכיײצַאב סָאװ סָאד רעדייא ןײמעגלַא רעמ

 םעד טָא ןבעגעג ָאד טרעװ סָאװ ,םרָאֿפ עשיֿפיצעּפס יד ןַײז זומ סָאװ

 סָאד רָאנ ןכיירג ןעק לכש םעד ןוֿפ םענרַאֿפ רעד זַא ,ןעניֿפעג רימ ? ףירגַאב

 סָאװ טֿפַארק ַא ןוֿפ קיניזטסּוװַאב דנַאנַאכָאנ ןענַײז רימ שטָאכ .עװיטַאלער

 טָאד אחריט עטסיזמוא ןַא יװ ןבעגעגֿפױא רימ ןבָאה ,זדנוא וצ ךיז טקעלּפטנַא

 ;טֿפַארק רעקיזָאד רעד ןוֿפ רוטַאנ רעד ןגעװ סעּפע ןעניֿפעגוצסױא ןכוז

 םעד ןוֿפ לייט ןסיורג ַא ןוֿפ עיֿפָאסָאליֿפ יד ןסָאלשעגסױא רימ ןבָאה ױזַא ןוא

 סָאװ ,טיבעג סָאד .ריא וצ רעהעג רע זַא ,טניימעג טָאה ןעמ סָאװ ,טיבעג

 ןוט וצ טָאה טֿפַאשנסיװ יד .טֿפַאשנסיװ רעד ןוֿפ ןעמונרַאֿפ זיא ,ןבילבעג זיא

 ?רעד יד ןשיװצ ןטַאטלוזער עקידרדסּכ יד ןוא ןצנעטסיסקע :ןעמַאזוצ יד טימ

 רעכַאֿפנײא ןַא ןוֿפ סעיצַאזילַארענעג ןיא טשרעוצ ייז טריּפורג יז ,ןעגנונַײש

 ןוא ערעכעה וצ ףױרַא זַײװלּפַאטש טגַײטש ןוא ,גנונעדרָא רעקירעדינ רעדָא

 ןינע ןַא סעּפע טבַײלב ּוװ ןיא ,ױזַא ביוא רעבָא .סעיצַאזילַארענעג ערעטיירב

 ?עיֿפָאסָאליֿפ רעד רַאֿפ
 רעקיטכיר רעד ןבַײלברַאֿפ ץלַא ךָאנ ןעק עיֿפָאסָאליֿפ -- זיא רעֿפטנע רעד

 טניימ טֿפַאשנסיװ .טייקניײמעגלַא רעטסכעה רעד ןוֿפ ןסיװ םעד רַאֿפ לטיט
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 רעד יװ רעמ טינ טַײטַאב יז -- ןטֿפַאשגסיװ יד ןוֿפ עילימַאֿפ יד ןיולב
 ןסיוו סָאד טרירָאנגיא יז ;ןגָארטוצ ערעייז ןוֿפ ךיז טרימרָאֿפ סָאװ ןסיוו םוכס
 ןיא ןגָארטוצ עלַא יד ןוֿפ גנוצלעמשרַאֿפ רעד ךרוד ךיז טמוקַאב סָאװ
 :יֿפעד יז טָאה ךיורבעג רעכעלטנייועג רעד יװ ,טפַאשנסיװ יד ,ןצנַאג ןייא
 ,טרעדנוזעגּפָא רעקיניװ רעדָא רעמ ןענַײז סָאװ ,ןתמא ןוֿפ טיײטשַאב ,טרינ
 לימש .ב ַא .ענעדנוברַאֿפ ןצנַאג ןיא יו ןתמא עקיזָאד יד טינ טנעקרעד ןוא
 .רָאלק ןכַאמ קוליח םעד טעוװ

 טֿפַארק רעקיבלעז רעד וצ ךַײט ַא ןוֿפ סולֿפ םעד וצ ןבַײרש רימ ןעוו
 עתמא ןַא ,גנוטּפױהַאב ַא רימ ןכַאמ ,ןייטש ַא ןוֿפ ןלַאֿפ סָאד טכַאמ סָאװ
 ,טֿפַאשנסיװ ןוֿפ לײטּפָא ןסיװעג ַא וצ רעהעג סָאװ ,טייג יז טַײװ יוװ ףיוא
 עיצַאטיװַארג סָאװ גנוגעװַאב ַא ןוֿפ גנורעלקרעד עקידרעטַײװ ַא סלַא ,ןעוו
 וַא ,ץעזעג םעד רימ ןריטיצ ,גנוטכיר רעלַאטנָאירָאה טעמּכ ַא ןיא טֿפַאש
 ןעגנערב ,ןטֿפערק עשינַאכעמ וצ ןֿפרָאװעגרעטנוא ןענַײז סָאװ ןטיײקיסילֿפ
 ןעגנוטכיר עלַא ןיא ךַײלג ןענַײז סָאװ ןטֿפערק עקידנקריװנגעק סױרַא
 עכעלטֿפַאשנסיװ יד טלַאהטנַא סָאװ ,טקַאֿפ ןרעטיירב ַא רימ ןרילומרָאֿפ
 ןעגנוקריװ יד ונַײהד ;ןעגנונַײשרעד ערעדנַא ךס ַא ןוֿפ גנורעלקרעד
 ,ןישַאמֿפמַאד רעד ןופ ,סערּפ ןשילירדיה םעד ןוֿפ ,ןַאטנָאֿפ םעד ןוֿפ
 ןייש זיא סָאװ ,גנוטּפױהַאב יד טָא ןעװ ןוא .עּפמָאּפטֿפל רעד ןוֿפ
 גנוטּפױהַאב ַא ןיא ךיז טצלעמשרַאֿפ ,ןטײקיסילֿפ ןוֿפ קימַאניד רעד וצ רָאנ
 גנוגעװַאב ןוֿפ ןצעזעג יד םורא טמענ סָאװ ,קימַאניד רעניײמעגלַא ןוֿפ
 ךָאנ טכיירגרעד טרעװ ,ןטײקיסילֿפ ןוֿפ יװ טוג ױזַא ןכַאז עדילָאס ןוֿפ
 ןַײרַא ןצנַאג ןיא טייג סָאװ ,תמא ַאזַא ץלַא רעבָא ,תמא רערעכעה ַא
 ,טֿפַאשנסיװ ןוֿפ טיבעג םעד ןיא

 :רעגייטש ַא רימ ןגָאז ,תויח=גיֹוז ןוא ןעלגױֿפ קידנטכַארטַאב ,רעדָא
 .ָאמרעד רימ ןעוו ,ךָאנרעד ;עקיטולב-םערַאװ ןענַײז טֿפול ןעמעטָא סָאװ תויח
 רעמערַאװ ליֿפ טינ ןענַײז ,טֿפול ךיוא ןעמעטָא סָאװ ,ןליטּפער זַא ,ךיז ןענ
 תויח זַא ,רעקיטכיר ןיוש רימ ןגָאז ,ךיז ןעניֿפעג ייז ּוװ הֿביבס יד רעדייא
 טֿפול עמוס רעד וצ לענָאיצרָאּפָארּפ ןרוטַארעּפמעט ןבָאה (סיירג רעכַײלג ןוֿפ)
 שיֿפ עסיורג עסיוועג זַא ,רעדיוװ ךיז קידנענָאמרעד .,ןַײרַא ןעמעטָא ייז סָאװ
 ,םֹורַא ןעמיווש ייז ּוו רעסַאװ סָאד רעדייא רעמערַאװ לסיב שּפיה ַא ןענַײז
 רוטַארעּפמעט יד זַא ,ןגָאז ןוא עיצַאילַארענעג יד רעטַײװ רימ ןריגערָאק
 ןוא ;ןַײרַא טגירק טולב סָאד ףָאטשרעױז לֿפיװ ,ןרע םעד טול ךיז טרעדנצ
 עלומרָאֿפ יד רעדיװ רימ ןרעדנע ,תוישק ערעדנַא ןדַײמוצסיוא ידּכ ,ךָאנרעד
 ןוא ץיה עמוס רעד ןשיוצ טײטשַאב תוכַײש יד 18 ,ךעלדנע ןטּפױהַאב ןוא
 ,ץלַא סָאד ןעוט רימ ןעװ .גנורעדנע רערַאלוקעלָאמ רעד ןוֿפ עמוס רעד
 ןוא רעטיירב רדסּכ ןענַײז עכלעװ ,ןתמא עכעלטֿפַאשנסיװ רימ ןרילומרָאֿפ
 נָסיו ןייר טצעלֹוצ זיב ןבַײלב סָאװ ןתמא ץלַא רעּבָא ,קידנעטשלוֿפ רעמ
 ,עכעלטֿפַאש



 135 עיֿפַאסַאליֿפ ןוֿפ עיציניֿפעד יד

 ,סולש םעד רימ ןכיירג רחטמ ןיא גנורַאֿפרעד ךרוד ביוא ,לָאמַא רעדיוו |

 ןוא ;טָאבנָא רעד רעדייא רעסערג זיא גערֿפכָאנ רעד ןעו ,ןגַײטש ןזַײרּפ זַא

 ײז ּוװ רעטרע יד וצ עֿפשב ןענַײז ייז ּוװ רעטרע יד ןוֿפ ןעייג תורוחס זַא

 ןרעװ ןטנגעג ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ סעירטסודניא ןטרָאס יד זַא ןוא ;קיניײװ ןענַײז

 ענעי ןיא ןעניֿפעג ייז סָאװ ןטייקכעלמצוװקַאב יד טיול רקיע רעד טמיטשאב

 רעשיטילָאּפ ןוֿפ סעיצַאזילארענעג יד סָא קידנרידוטש ביוא ןוא ;ןטנגעג

 סכוז שטגעמ רעדעי זַא ,תמא םעד וצ ןעמעלַא ייז רימ ןריֿפרעד עימָאנָאקע

 יד םיא ןטסָאק סָאװ םינֿפוא ףיוא ןעגנַאלרַאֿפ ענַײז ןוֿפ גנוקידירפַאב יד

 ןענַײז ןעגנונַײשרעד עכעלטֿפַאשלצזעג יד זַא ןּוא ,ןעגנוגנערטשנָא צטסנעלק

 טיול טריֿפעגנָא ןרעוו סָאװ ןטייקיטעט עלצעודיווידניא יד ןוֿפ סאצוי:לעופ יד

 ןרעהעג סָאװ ןעגנוטּפיוהַאב טימ ןוט וצ ץלַא רימ ןבָאה -- ןעגנונעכער ענױזַא

 .טֿפַאשנסיװ רעד וצ רָאנ

 יז סָאװ ,םעד ןיא טיײטשַאב יז ? עיֿפָאסָאליֿפ טײטשַאב סָאװ ןיא זיא

 ןתמא עקיזָאד יד ןמזילּכ .רעטַײװ לּפַאטש ַא סעצָארּפ םענעזיװעגנָא םעד טריֿפ

 ןוֿפ ענייא קיגנעהּפָאמוא טכַארטַאב ןרעװו ןוא רעדנוזַאב רָאנ טסּוװַאב ןעגַײז

 ןֿפורעגנָא טינ רערעייז תמא רעניײמעגלַא טסכעה רעד וליֿפַא ןעק ,ערעדנַא יד

 זיא יז ןוֿפ רערעדעי רעבָא ןעװ .ןעניז םעיונעג םעד ןיא עיֿפָאסָאליֿפ ןרעוו

 ּפיצנירּפ ַא וצ ,עמָאיסקַא רעשינַאכעמ רעכַאֿפנײא ןַא וצ ןרָאװעג טריֿפעגרעטנורַא

 ,טייקיטעט רעכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ ץעזעג א וצ ןוא קיזיֿפ רערַאלוקעלָאמ ןוֿפ

 ןכעלדנע ןסיוועג ַא ןוֿפ ןטַאטלוזער:סולש יו ןעמַאזוצ טכַארטַאב ןרעוװ ייז ןוא

 ףיונוצ טלעטש סָאװ ,ןסיוו טרָאס םעד וצ ףױרַא רימ ןגַײטש טלָאמעי ,תמא

 .ןצניז ןקיטכיר םעד ןיא עיֿפָאסָאליֿפ

 תוכַײש עקיבלעז יד ןֿפוא םעד ףיוא ןבָאה עיֿפָאסָאליֿפ ןוֿפ ןתמא יד

 יעדינ יד וצ טָאה יז ןוֿפ רערעדעי יו ,ןתמא עכעלטֿפַאשנסיװ עטסכעה יד וצ

 ןוֿפ עיצַאזילַארענעג עטיירב עדעי יװ יזַא ,ןתמא עכעלטֿפַאשנסיװ צרעקיר

 סעיצַאזילַארענעג ערעלעמש יד טקינײארַאֿפ ןוא םורַא טמענ טֿפַאשנסיװ רעד

 ײלַארענעג יד ןקינײארַאֿפ ןוא םורָא ןעמענ ױזַא ,לײטּפָא םענעגייא ריא ןוֿפ

 .סעיצַאזילַארענעג עכעלטֿפַאשנסיװ עטסטיירב יד עיֿפָאסָאליֿפ רעד ןוֿפ סעיצַאז

 ןסיוו םעד ןוֿפ ךּפיה רעמערטסקע רעד רעבירעד זיא ןכיוו עשיֿפָאסָאליֿפ סָאד

 טקודָארּפ רעכעלדנע רעד זיא יז .ףיונוצ רעירפ טבַײלק גנורַאֿפרעד יד סָאװ

 ןוֿפ גנודניבֿפױנוצ רעטושּפ ַא טימ ןֶא ךיז טבייה סָאװ ,סעצָארּפ םעד ןוֿפ

 סָאװ ,ןעגנוטּפױהַאב קידנלעטשטסעֿפ רעטַײװ טייג סָאװ ,סעיצַאװרעסבָא עיור

 ךיז טזָאל ןוא ,ןלַאֿפ ענלצנייא ןוֿפ טרעדנוזענּפָא רעמ ןוא רעטיירב ןענַײז

 עיציניֿפעד רעד ןבעג וצ ידּכ ,רעדָא ,סעיציזָאּפָארּפ עלַאסרעװינוא טימ סיוא

 רעטסקירעדינ רעד -- ?ןגָאז רימ ןלעװ ,םרָאֿפ עטסרָאלק ןוא עטסכַאֿפנײא יד

 זיא טֿפַאשנסיוװ ;ןסיו עס קינײארַאֿפ.טינ סָאד זיא ןסיוו טרָאס

 *נעטשלוֿפ סָאד ןיא עיֿפָאסָאליֿפ ;ןסװ טקינײארַאֿפ זַײװלײט

 ןסיו עטקינײארַאֿפ קיד
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 ןוא ,רעקנעד ענרעדָאמ ןוא עקיטַײצרַאֿפ יד ַײב עיֿפָאסָאליֿפ ןגעוו ןֿפירגַאב ענעדײשרַאֿפ יד ןיא ךעלטֿפַאשניימעג זיא סָאװ סָאד ןָא רימ ןעמענ ,טרָאװ סָאד קידנריניֿפעד ױזַא ,ןצנַאג ןיא רָאג םיא ןכיורבעג רימ בוא ,עיֿפָאסָאליפ טרָאװ םעד ןבעג ָאד רימ ןזומ ,תוחפה לכל ,גנוטַײדַאב ַאזַא טָא 8 8
 ,רוציקב ,דנַאטשרַאֿפ םענוֿפ םענרַאֿפ ןכעלגעמ םעד רעבירַא ןגַײטש רעדָא ,ןַײא טינ ןעמיטש ןֿפירגַאב עקיזָאד יד עכלעװ ןיא ,ןטנעמעלע עגעי ןֿפרַאװ רַאֿפ
 טרָאװ םעד ןוֿפ גנודנעװנָא רעד רַאֿפ גנונעכייצַאב עיונעג ַא ןיולב ןביג רימ
 ,זיײװכעלסיב ןַײא יז טלעטש סָאװ ,עיֿפָאטָאליֿפ

 ןוֿפ ןעמרָאֿפ ייווצ ןדיישרעטנוא ןעמ ןעק ,ןעניז םעד טָא ןיא ןענַאטשרַאֿפ
 ערעדנװַאב עלַא יד תעב ,ןתמא עלַאסרעװינא יד ןַײז טכַארטַאב ןעמ סָאװ ןכַאז יד ןענעק טַײז ןייא ןוֿפ .רעדנוזַאב ייז ןעלדנַאהַאב ןוא עיֿפָאטָאליֿפ
 .ַאּפ רימ ןענעק ןעגנולייטנילא יד טָא ,גנושרָאֿפ ןופ ןעלטימ יד לַאֿפ רעדנַא םעד ןיא ןוא ,גנושרָאֿפ רעד ןופ ןטקודָארּפ יד ייז ןרימרָאֿפ לַאֿפ ןייא ןיא --ויטקַא לַאֿפ רעדנַא םעד ןיא ןוא ,וויסַאּפ יז ןענַײז לַאֿפ ןייא ןיא רָאנ ,ןתמא עלַאסרעוװינוא טימ ןוט וצ רימ ןבָאה ןלַאֿפ עדייב ןיא .עלַאסרעווינוא יד ךרוד טרעלקרעד ןרעוו עכלעוו ,ןתמא ערעדנוזַאב יד טכַארטַאב ןעמ סָאװ ןכַאז יד ןַײז ןענעק ,ענעמונעגנָא סלַא ןתמא עלַאסרעווינוא יד ןוֿפ סױרַא טייג ןעמ ןעוו ,טַײז רעדנַא רעד ןופ ,ןתמא עלַאסרעוװינוא עקיזָאד יד ןטכַײלַאב וצ ידּכ רעדָא תויַאר יװ טצונַאב ןיולב ןרעװ ,ךיז טּֿפוררַאֿפ ןעמ עכלעוו ףיוא ,ןתמא
 ,עיֿפָאסָאליֿפ על עי צ עפ ס ןוא עיֿפָאסָאליֿפ ע ניי מ ע גל ַא ןפורנָא קיס

 ,דנעב עקידרעטעּפש יד ןוֿפ ןינע רעד ןַײז טעװ ,ןעלדנַאהַאב ייז סָאװ ןעגנונַײשרעד יד ןופ רעטקַארַאכ םעד טיול ,ןלייט ןיא טלייטעגנַײא ,עיֿפָאסָאליֿפ עלעיצעפס יד ,עיֿפָאסָאליֿפ רענײמעגלַא רעד טימ ןבענּפָא ךיז טעװ דנַאב םעד טָא ןיא עקידרעטַײװ סָאד
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 ,ןעקנַאדעג ןוֿפ םעטסיס עצנַאג ַא ללֹוּכ זיא קנַאדעג רעדעי .9 4
 ,ןתוכײש +. טימ ענעדײשרַאֿפ ענַײז ןוֿפ ּפָא רעבָא םיא ןעמ טסַײר

 ןַא ןרעדנוזּפָא טינ ןענעק רימ יװ ױזַא .ָאטינ קנַאדעג ןייק רעמ ןיוש זיא
 ןַײז יװ םיא ןעלדנַאהַאב ןוא רעּפרעק ןקידעבעל ַא ןוֿפ ןַאגרָא ןקיצנייא
 טינ רימ ןענעק יֹזַא ,עקירעביא יד ןוֿפ קיגנעהּפָאמוא ןעװעג טלָאװ ןבעל
 ערעזדנוא ןוֿפ ןינב ןטריזינַאגרָא םעד ןוֿפ שינעטנעקרעד ןייא ןדַײנשסיױא
 יד טבעלעגרעבירַא טלָאװ סע יװ ,םעד טימ ןיײגנָא ןוא ןשינעטנעקרעד
 רעקימרָאֿפנָא רעד ןוֿפ (ןָאירבמע) רבוע ןַא ןוֿפ גנלקיװטנַא יד ,גנורעדנוזּפָא
 קיטנעק רעמ ןרעװ עכלעװ ,ןלייט ןוֿפ עיצַאזילַאיצעּפס ַא זיא עמזַאלּפָאטָארּפ
 טרעװ לייט רעדעי -- ךיז טרעסערגרַאֿפ גנודניברַאֿפ רעייז דלַאב יװ טשרע
 ,ערעדנַא טימ ןדנובעגֿפױנוצ טרעװ רע ןעװ  ,יַאנתּב רָאנ ןַאגרָא רעקיטנעק ַא
 .סױרַא ןעק ךיוא ױזַא ,ןענַאגרָא עקיטנעק ןרָאװעג קיטַײצכַײלג ןענַײז סָאװ
 ןוֿפ לַאירעטַאמ ןטרימרָאֿפמוא םעד ןוֿפ דנַאטשרַאֿפ רעטלקיװטנַא ןַא ןסקַאװ
 ,ןעקנַאדעג יד טריניֿפעד רע תעב סָאװ ,סעצָארּפ ַא ךרוד זיולב ןַײזטסּוװַאב
 עסיװעג ייז ןשיװצ ןַײא טלעטש -- קיגנעהּפָא קיטַײזנגעק ךיוא ייז רע טכַאמ
 ךַײלג יז ןטייט ,טרעטשעצ ןרעװ ייז ביוא סָאװ ,ןעגנודניברַאֿפ עטסקיטכיוו
 ןקיטכיװ טסכעה םעד טָא םינּפ ַא קידנעעזרַאֿפ ,םינרקח יד .ןעקנַאדעג יד טָא
 רעסיװעג ַא טימ ןעמוקעגסױרַא ,זיא רעגיטש רעד יװ ,ןענַײז ,תמא
 יז זַא ,טניימעג ןבָאה ,תוחנה ערערעמ רעדָא החנה רעטושּפ:ןעמונעגנָא
 ןבָאה ןוא ,תוחנה רעדָא החנה רעקיזָאד רעד ץוחַא רעשמ טשינרָאג רעמ ןענַײז
 עכלעװ ,סעיציזָאּפָארּפ ןגָאלשוצּפָא רעדָא ןזַײװַאב וצ ןעמונעג ךַײלג ךיז
 טימ ןעמַאזוצ קיניזטסּוװַאּבמוא ןרָאװעג טּפױהַאב ןיוש ארֿבס יּפ:לע ןענַײז
 ,קיניזטסּוװַאב טּפױהַאב ןבָאה ייֵז סָאװ םעד
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 םעֹד ןוֿפ ןעמוקעגסירַא ןיא ןַײרק ַא ןיא ןעקנעד עקיזָאד סָאד

 ךעלטנייװעג טרעװ סָאװ ,ךיורבעגסימ םענעי ןוֿפ טינ :רעטרעװ ןוֿפ ךיורבעגסימ
 רעייז רעדָא רעטרעװ ןוֿפ גנודנעװנָא רעשלַאֿפ רעד ןוֿפ טינ ;טדערעגמורא
 רָאנ ,ןתועט ליֿפ ױזַא ךיז ןעמענ סע ןענַאװנוֿפ ,גנוטַײדַאב רעטרעדנעעג

 טכַארטעג טָאה ןעמ .ךיורבעגסימ ןקיטנעק רעקינײװ ןוא ןכעלדנירג רעמ ַא ןוֿפ

 ןדעי ןוֿפ ןרָאװעג טנכײצַאב טקעריד זיא סָאװ ,קנַאדעג םעד ןגעװ רָאנ

 ,טקערידמוא ןרָאװעג טנניײצעגנָא ןענַײז סָאװ ,ןעקנַאדעג עכַײרלָאצ תעב ,טרָאװ

 ַא ןסַײרּפָא ןעק ןעמ דלַאב יװ .טכַארטַאב ןוֿפ ןרָאװעג טזָאלעגסיױא ןענַײז

 טינ ןעמ טָאה ,רעטרעװ עקירעביא יד ןוֿפ טרָאװ ןבירשעג רעדָא טדערעג

 ,טרָאװ ַא ךרוד טנכיײצַאב טרעװ סָאװ ,ךַאז יד זַא ,ןעמונעגנָא קידנטכַארט

 ערעדנַא עלַא ךרוד טנכייצַאב ןרעו סָאװ ,ןכַאז יד ןוֿפ ןטַײרּפָא ךיוא ןעמ ןעק

 םעד ןוֿפ רע זיא ,ןגרָאברַאֿפ רעֿפיט זיא תועס רעד טָא םגה .רעטרעוו

 טריֿפרַאֿפ קידנעטש ןענַײז עכלעװ ,טַאהעג ןבָאה ןכירג יד יװ טרָאס ןקיבלעז
 םעד ןשיװצ טֿפַאשניימעג-.רוטַאנ רעסיװעג ַא ןיא ןביולג םעד ךרוד ןרָאװעג

 טינ טרעװ ָאד םגה םערָאװ .טריזילָאבמיס רע סָאװ ךַאז רעד ןוא לָאבמיס

 טרעװ ,לָאמַא יװ ךרע ןקיבלעז םעד ןיא טֿפַאשניימעג - רוטַאנ ןייק ןעמונעננָא

 ךיז טזָאל לָאבמיס רעד דלַאב יװ זַא ,ליֿפ ױזַא ףיוא ןעמונעגנָא ךָאד סע

 רע יװ ןרעװ טכַארטַאב ןעק ןוא ןלָאבמיס ערעדנַא עלַא ןוֿפ ןלײטּפָא

 יֹזַא קנַאדעג רעטריזילָאבמיס רעד ךיוא ןעק ,קיגנעהּפָאמוא טריטסיסקע

 ,רעדנוזַאב ןרעװ טכַארטַאב ןוא טלײטעגּפָא

 טָאה סָאװ םעד ןוֿפ ןסולש יד עילַאק טכַאמ תועט רעד טָא ףיט יו

 רעשיטּפעקס רעד ,לַאֿפ ןייא קידנעמענ ןעזנַײא ךַײלג רימ ןלעװ ,תועט םעד

 ,ןעלגעמ יװ גנערטש ױזַא ןַײז ןלָאז תוריקח ענַײז ,ליוו סָאװ ,רעקיזיֿפַאטעמ

 ןוא ,ונ ,"ךַאז ןייא יד טָא רָאנ רעכיז רַאֿפ ןעמעננָא לעװ ךיא , --- ךיז טגָאז
 ןוֿפ ןרעװ טרעדגוזעגּפָא טינ ןענעק עכלעוו ,תורעשה עליטש יד טימ זיא סָאװ
 זיא סע זַא ,טקערידמוא טגָאז אֿפוג סולשַאב ןַײז !;הרעשה רעשוריֿפּב ןַײז

 טנעקעג טלָאװ רע עכלעװ ,ןכַאז ערעדנַא רעדָא ךַאז רעדנַא ןַא סעּפע ןַארַאֿפ

 ?גבעד טינ ,טייהנייא ןגעו ןעקנעד וצ ךעלגעממוא זיא סע םערָאװ ;ןעמעננָא

 אֿפוג טקַא םעד ןיא ,טייהרעמ רעדָא טייקיייוצ רעקידתוכַײש ַא ןגעו קידנעק

 סָאװ םעד ןוֿפ ךס ַא ןַײרַא ןיוש ,סע טסייה ,רע טמענ ,ךיז ןצענערגַאב ןוֿפ

 רע זומ ,רעטַײװ טײג רע רעדייא ,רעדיװ ןוא .סיוא טזָאל רע זַא ,טגָאז רע

 סעפע טינ רעבָא טגיל יצ .ןָא טמענ רע סָאװ םעד ןוֿפ עיציניֿפעד ַא ןבעג

 עד ןעמ תעב ,ךַאז ַא ןוֿפ קנַאדעג םעד ןיא טקירדעגסױא טינ טרעוװ סָאװ
 עיציניֿפעד יד סָאװ סעּפע ןוֿפ קנַאדעג רעד ןַארַאֿפ יא סע ?יז טריניֿפ

 ,שי רעדנַא ןַא ןוֿפ קנַאדעג רעד ,רעירֿפ יװ ,ןַארַאֿפ זיא סע ;סיוא טסילש
 ריא ןלעטש רעדָא ,ךַאז ַא ןריניֿפעד .רעמ ךס ַא ךָאנ ןַארַאֿפ זיא סע ןוא

 טינ ןעק ןעמ ןוא ;ץענערג ַא ןוֿפ קנַאדעג םעד ןַײא טסילש ץענערג ַא

 ןוֿפ -- תֹומּכ ןוֿפ ןויער ַא סעּפע ןוֿפ טרעדנוזעגּפָא ץענערג ַא ןגעוו ןעקנעד
 = אה פלי 24 6 -
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 זיא עיציניֿפעד ַא ,רעטַײװ .דַארג ןיא ,גנעל רעד ,טיירב רעד ןיא םָענרַאֿפ ַא

 ,דיישרעטנוא ןוֿפ קנַאדעג רעד ריא ןיא ןַײרַא טייג סע ןדַײס ,ךעלגעממוא

 קידנבָאה טינ ,דיישרעטנוא ןַא ןגעו ןעקנעד טינ ןעק ןעמ סָאװ ץוחַא ןוא

 ?עדנַא ןוֿפ ץנעטסיסקע יד ןַײא סע טסילש ,ךיז ןדיישרעטנוא סָאװ ןכַאז ייווצ

 ןעק טסנוז םערָאװ ;ןעזעגנַײא טָאה ןעמ סָאװ קוליח םעד ץוחַא םיקוליח ער

 טינ ךָאנ זיא סָאד ןוא ,דיישרעטנוא ןוֿפ ףירגַאב רענײמעגלַא ןייק ןַײז טינ

 עג רעדעי ןַײא טסילש  ,ןרָאװעג ןזיװעגנָא (24 8) רעירֿפ זיא סע יװ ,ץלא

 שוריֿפב זיא סָאװ ,ךַאז ןייא יד :טייקכעלנע ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב סָאד קנַאד

 טסּוװַאב טולָאסבַא ןַײז טינ ןעק ,החנה ערעכיז ַא יװ ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא

 ַאזַא רעדָא ַאזַא ןוֿפ ךַאז ַא יװ טסּוװַאב ןַײז זױלב ןעק רָאנ ,ךַאז ןייא יו

 סעּפע בילוצ ןכַאז ערעדנַא טימ סַאלק ןייא ןיא טייטש יז יװ זיולב -- טרָאס

 םעד טימ ןעמַאזוצ ,רימ ןבָאה ןֿפוא םעד ףיוא ,ןמיס ןכעלטֿפַאשניײמעג ַא

 .טינ לָאצ ַא טייהרעליטש טכַאובעגנַײרַא ,טקַאֿפ ןקידשוריֿפב ןקיצנייא

 ,םצנעבצגעגנָא םעד רעדײא שי רעדנַא ןַא --ןטקַאֿפ עשוריֿפב

 .ןמיס ,סַאלק ,טײקכעלנע ,קוליח ,ץענערג ,לָאצ ,תומּכ

 רעקידנּפעשסיױא ןַא סָאװ ,ןטקנוּפ רעמ ליֿפ יד ןגעװ קידנדער טינ ןיוש

 תוחנה עטנעקרעדנָא-טינ יד טָא ןיא רימ ןבָאה ,ןענוֿפעגסױא טלָאװ זילַאנַא

 ןעק עירָאעט עקיזָאד יד ןוא ,עירָאעט רעניײמעגלַא ןַא ןוֿפ ןכירטשדנורג יד

 .טנעמוגרַא סרעקיזיֿפַאטעמ םעד ךרוד ןרעװ טגערֿפעגּפָא רעדָא ןזיװַאב טינ

 טירט ןדעי ַײב ןרעװ טשטַײטעגסיױא לָאז לָאבמיס ןַײז זַא ,ףיורעד טיײטשַאב

 ןענעז סָאװ ןעקנַאדעג עקידנצנַאגרעד עלַא טימ ,גנוטַײדַאב רעלוֿפ ןַײז טיול

 יד ןיא זַא ,ןעניֿפעג ריא טעװ ,גנוטַײדַאב רעקיזָאד רעד ןיא ןסָאלשעגנַײא

 ןיא סָאװ ,סָאד רעכיז ףיוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןיוש זיא (ןסימערּפ) תוחנה

 .טגקײלעגּפָא רעדָא טקיטעטשַאב טרעװ סולׂש

 רעטלקיװטנַא רעד !?ןעמוקסיורַא עיֿפָאסָאליֿפ זומ ןֿפוא ןכלעװ ףיוא זיא

 ,ןֿפירגַאב עטקינײארַאֿפ ןוא עשריזינַאגרָא עסיװעג ףױא טיובעג זיא לכש

 ךיז ןעק רע עכלעװ ןָא ןוא ,ןוטסױא טינ ךיז ןעק רֶצ עכלעװ ןוֿפ

 ןָא ןוס ריר ַא טינ ךיז ןעק רעּפרעק רעד יװ טקנופ ,ןוט ריר ַא טינ

 סָאװ ,לכש רעד ןעק ױזַא יװ טנַײה .רעדילג ענַײז ןוֿפ ףליה רעד

 ןוא ןֿפירגַאב יד טָא ןוֿפ גנורעלקרעד ַא ןבעג ,עיֿפָאסָאליֿפ וצ טבערטש

 רָאנ ןַארַאֿפ זיא סע !טײקיטליג : טינ רעדָא טייקיטליג רעײז ןזַײװַאּב

 ןצנעק רעדָא ,קיטכיװ טסכעה ןענַײז סָאװ ןֿפירגַאב ענעי ,ןֿפוא ןייא

 ןמ ,גנורעטשעצ רעקיטסַײג ַא ןָא עקירעביא יד ןוֿפ ןרעװ ןסירעגּפָא טינ

 :ַאדנוֿפ יד .עלַײװרעד ףיא ,שירָאזי װ ָא רּפ קיטכיר רַאֿפ ןרעװ ןעמונעגנָא

 סעצָארּפ םעד ןיא קיטײנ םצעב ןענַײז עכלעװ ,סעיציוטניא עלַאטנעמ

 :ערעכיז קֿפס.ילב יװ ןרעװ ןעמונעגנָא קילַײװטַײצ ןזוומ ,ןעקנעד ןוֿפ

 וא טקיטכערַאב טייקרעכיז רעקידקֿפס-ילב רעייז ןוֿפ הרעשה יד קידנזָאלרעביא

 ,ןטָאטלוזער יד ךרוד רעטעּפש ןרעוו
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 ?ןטַאטלװזער יד ךרוד ןרעװ טקיטכערַאב סע ןעק ױזַא יװ .40 8

 זַא ,קידנעניֿפעגסױא -- טקיטכערַאב טרעװ הרעשה רעדנַא רעדעי יװ טקנוּפ
 יװ ןטקַאֿפ יד טימ ןעמיטש ,ריא ןוֿפ ןריֿפסױרַא ךיז ןזָאל סָאװ ,ןסולש עלַא
 הרעשה יד סָאװ ,גנורַאֿפרעד יד זַא ,קידנזַײװַאב ןטקעריד ייז טכַארטַאב ןעמ

 זיא סע .גנורַאֿפרעד רעכעלקריװ רעד טימ טמיטש ,ןטרַאװרעד וצ זדנוא טריֿפ

 םעד ץוח ,גנוניימ ַא ןוֿפ טייקיטליג יד ןלעטשוצטסעֿפ ןֿפוא רעדנַא ןייק ָאטינ

 ןעו .ןעגנוניימ ערעדנַא עלַא טימ גנומיטשנַײא עלוֿפ ריא ןזײװַאב ןוֿפ ןֿפוא

 רעד זיא ,ץנַאלג ןוא רילָאק ןסיװעג ַא טָאה סָאװ ,ךַאז ַא זַא ,ןָא ןעמענ רימ

 ,הרעשה רעזדנוא ןזַײװַאב רימ ןעייג ױזַא יװ ,דלָאג ןָא טֿפור ןעמ סָאװ ,ףָאטש
 סָאװ ,ןקורדנַײא ערעדנַא עסיװעג רָאֿפ ךיז ןלעטש רימ !דלָאג זיא סע זַא
 יד רעטנוא ,ךַאז עקיזָאד יד יצ ,ןקרעמַאב רימ ןוא ,זדנוא ףוֵא טכַאמ דלָאג
 ,ןעקנעדעג רימ ,ןקורדנַײא ענױזַא זדנוא ףיוא טכַאמ ,ןעגנוגנידַאב עקירעהעג
 ביוא זיא ;"גָאװ עשיֿפיצעּפס, עכיױה ַא ,סע טֿפור ןעמ יװ ,טָאה דלָאג זַא
 רע ויא סיירג ןַײז טול זַא ,רימ ןעניֿפעג רענניֿפ ןֿפױא ףָאטש םעד קידנגעוו
 ןטלעטשעגרָאֿפ םעד ןשיװצ טייקכעלנע יד ןָא רימ ןעמענ ,רעוש וצ ליֿפ
 רעד זַא ,זַײװַאב ןקידרעטַײװ ַא רַאֿפ קורדנַײא םענעבעגעג םעד ןוא קורדנלא
 רעמ ךָאנ גנורעדָאֿפ רעד ףיוא קידנרעֿפטנעּפָא ,דלָאג ןיא ףָאטש רעקיזָאד
 .נַײא עכעלקריוו ןוא עכעלקנַאדעג ערעדנַא עסיוועג רימ ןכַײלגרַאֿפ ,,ןזַײװַאב

 טינ טרעװ ,ןלַאטעמ עטסרעמ יד וצ ךּפיהל ,דלָאג זַא ,קידנסיװ ,ןקורד

 זַא ,רָאֿפ ךיז רימ ןלעטש (סרעַײז-טָאזַאפ םוקירטינ םודיצַא ןיא טזָאלעצ

 ,ןקידעשטשילב ,ןלעג םעד טָא ףיוא ןָאטעגֿפױרַא ,סרעַײז םעד ןוֿפ ןּפָארט ַא

 ןעוו ,ךָאנרעד ןוא ;םיא ףיוא גנוקריוו ןייק ןכַאמ טינ סעװ ,ףָאטש ןרעווש

 טּזַײװַאב סע ןוא םוקירטינ םודיצַא ןוֿפ ןּפָארט ַא םיא ףיוא ףיורַא עקַאט ןעוט רימ
 .נַײא יד טָא רימ ןטלַאה ,גנורעדנע רעדנַא ןַא רעדָא ןעלזעלב ןייק טינ ךיז
 וצ דנורג ַא ךָאנ רַאֿפ גנורַאֿפרעד רעד טימ גנוטרַאװרעד רעד ןוֿפ גנומיטש

 זַא ,סיוא ןעניֿפעג רימ ביוא ןוא .רלָאג זיא ףָאטש רעקיזָאד רעד זַא ,ןעקנעד

 ,ןּפַאלקסױא ןיד ךיז ןזָאל וצ דלָאג ןוֿפ טֿפַאשננײא יד ךיוא טָאה ףָאטש רעד

 2000 םורַא ןוֿפ רוטַארעּפמעט ַא ןיא ןצלָאמשעצ דלָאג יװ ױזַא טרעוו רע ביוא

 .ָארדעהַאטקָא) ןטַײז עקיקעַײרד עכַײלג טכַא ןיא ךיז טריזילַאטסירק רע ,דַארג

 .ַאב עלַא רעטנוא סױרַא טזַײװ ןוא סרעַײ:ןעלעס ןיא טזָאלעצ טרעװ ;(ןענ

 טלָאמעי טכיירג ,ןעגנוגנידַאב עניוזַא רעטנוא סױרַא טזַײװ דלָאג סָאװ ,ןעגנוגניד

 ןטכַארטַאב רימ סָאװ סָאד ,דלָאג ןיא ףָאטש רעד זַא ,גנוגײצרעביא רעזדנוא
 ןטסלוֿפ םעד ןיא דלָאג זיא סע זַא ,ןסייוו רימ --- טייקרעכיז עטסכעה יד סלַא
 ןסיו ץנַאג רעזדנוא טײטשַאב ,ָאד ןעעז רימ יװ ,םערָאװ ,ןסיװ ןוֿפ ןעניז
 ,ןקורדנַײא ייר רעטמיטשַאב ַא ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב םעד ןיא יװ רעמ טשינ דלָאג ןגעוו
 עטמיטשַאב רעטנוא סױרַא ךיז ןזַײװ ןוא ןתוכַײש עטמיטשַאב ןיא ןעייטש סָאװ

 רעד ןיא ןעגנוגנידַאב ןוא ןתוכַײש ,ןקוודנַײא יד ביוא ןוא ;ןעגנוגנידַאב
 עקידרעירֿפ יד ןוֿפ יד טימ ןַײא קידנעטשלוֿפ ןעמיטש גנורַאפרעד רעקיטציא

= 
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 ןעק סע סָאװ טייקיטליג עלוֿפ יד שינעטנעקרעד רעזדנוא טָאה ,ןעגנורַאֿפרעד

 ,תורעשה עלַא זַא ,סיֹוא טמוק ,גנוטּפױהַאב יד טָא ןעמ טריזילַארענעג .,ןבָאה

 .רעד ערעזדנוא ןיא טונימ עדעי ןכַאמ רימ סָאװ ,עטסכַאֿפנײא יד וליֿפַא זיב

 עקידנעטשלוֿפ ַא ךיז טניֿפעג סע ןעװ ,טשרע טקיטעטשַאב ןרעװ ,ןשינעטנעק

 ןוא ,ןעײטשַאב ייז עכלעוו ןוֿפ ,ןדנַאטשוצ-ןַײזטסּוװַאב יד ןשיװצ גנומיטשנַײא

 רעד ןיא ןבעגעג ןענַײז סָאװ ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ ןדנַאטשוצ ערעדנַא עסיוועג

 ןסיװ רעדנַא ןײק ןוא ;ןדייב ןיא רעדָא ,גנוקנעדַאב רעדָא גנומענרָאװ

 רעד ןוֿפ טײטשַאב סָאװ ןסיו סָאד ץֹוחַא ,ךעלגעמ טינ זדנוא רַאֿפ זיא

 טינ עקידתוכַײש ערעייז ןוא ןעגנומיטשנַײא ענױזַא ןגעוו טיײקיניזטסּוװַאב

 ,ןעגנומיטשנַײא

 ןָא ,תורעשה:דנורג ענעי ןכַאמ וצ ןעגנוװצעג זיא סָאװ ,עיֿפָאסָאליֿפ

 .גזַײװַאב ,ןקיטכערַאב רעבירעד ייז זומ ,ךעלגעממוא זיא ןעקנעד טָאד עכלעוו

 .ןַײזטסּוװַאב םעד ןוֿפ ןעגנוטּפױהַאב ערעדנַא עלַא טימ גנומיטשנייא רעייז קיד

 ,ןויטַאלער םעד ץוחמ זיא סָאװ ץלַא ןוֿפ ןסָאלשעגסױא ןענַײז רימ יװ ױזַא

 שרעדנַא סעּפע זדנוא רַאֿפ ןַײז טינ םרָאֿפ רעטסכעה ןַײז ןיא תמא רעד ןעק

 ?רעד רצזדנוא ןוֿפ םענרַאֿפ ןצנַאג םעד ןיא ,גנומיטשנַײא ענעמוקלוֿפ יד רעדייא

 רעטנוא ןדייש רימ עכלעו ,ןכַאז ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ ענעי ןשיוצ ,גנורַאֿפ

 רימ עכלעװ ,ןכַאז ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ יד ןוא ,(עכעלקנַאדעג) עלעעדיא סלַא

 סינ זיא גנוטּפױהַאב ַא זַא ,קידנעניֿפעגסױא ביוא .,עלַאער סלַא ןענעכיײצַאב

 -רעטנוא ןַא ןענוֿפעג ןבָאה רימ זַא יװ ,רעמ טשינ טימרעד רימ ןעניימ ,תמא

 ןבָאה רימ סָאװ ,סָאד ןוא ,טרַאװרעד ןבָאה רימ סָאװ ,סָאד ןשיװצ דייש

 ענױזַא סױרַא טינ ץעגרע ןיא ןזַײװ סָאװ ,ןסולש יד ןזומ טלָאמעד ,ןעזרעד

 עתמא ןצנַאג ןיא רעטרעװ יד טימ ןעניימ רימ סָאװ ,סָאד ןַײז ,םיקוליח

 ,ןסולש
 טימ סױרַא טמוק ןעמ ןעװ זַא ,רָאלק ךיוא סע טרעװ עקַאט ָאד ןוא

 --עתמא לַײװרעד יװ ןָא טמענ ןעמ עכלצוו ,סעיציוטניא עלַאטנעמַאדנוֿפ ענױזַא

 ערעדנַא עלַא טימ ןעמיטש יז זַא ,שירָאזיװָארּפ ןָא טמענ ןעמ ,טסייה סָאד

 רעדָא ץזַײװַאב ןוֿפ סעצָארּפ רעד טרעװ --- ןַײזטסּוװַאב םענוֿפ ןעגנוטּפױהַאב

 עקידנעטשלוֿפ יד ןוא ;עיֿפָאסָאליֿפ ןוֿפ קסע רעד גנומיטשנַײא רעייז ןענעקייל

 :לוֿפ יד יװ ךַאז עקיבלעז יד טרעװ גנומיטשנַײא רעד ןוֿפ גנולעטשטסעֿפ

 טכיירגרעד עיֿפָאסָאליֿפ רעכלעװ ןיא ,ןסיװ ןוֿפ גנוקינײארַאֿפ עקידנעטש

 ,ליצ ריא

 תודוסי ערעסָאװ ,טגָאזעג רעסעב רעדָא ,סע זיא דוסי רעסָאװ ,41 8

 רעכעלדנירג ןייא ?ןײגַאב טינ ךיז עיֿפָאסָאליֿפ ןעק ייז ןָא סָאװ ,סע ןענַײז

 ארֿבס יּפ-לע .גנוטּפױהַאב רעקידרעירֿפ רעד ןיא ןסָאלשעגנַײא רָאלק זיא דוסי

 סע זַא ,ןעמעננָא רעטַײװ קידנעטש ןזומ ןוא ,ןעמונעגנָא ןיוש רימ ןבָאה

 יז ןענעק רימ זַא ןוא ,ןעגנומיטשנַײא-טינ ןוא ןעגנומיטשנַײא ןַארַאֿפ ןענַײז
 א הירי-
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 לייטרוא םעד קיטכיר רַאֿפ ןעמענוצנָא ןדַײמסיױא טינ ןענעק רימ .ןענעקרעד

 ערעדנַא יד וצ ענייא ךַײלג ןענַײז ןעגנוניײשרעד עקינייא זַא ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ

 ןַײזטסּוװַאב סָאד ןעװ .ערעדנַא יד וצ ענייא ךַײלג טינ ןענַײז עקינייא ןוא

 ?טיג ןוא טייקכעלנע רעד ןגעװ רעטכיר רעטנעטעּפמָאק ןייק ןעועג טינ טלָאװ

 טלעטשעגטסעֿפ טגנעקעג טינ לָאמנייק טלָאװ ,ןדנַאטשוצ ענַײז ןוֿפ טייקכעלנע

 ,ןשינעטנעקרעד ערעזדנוא ןוֿפ םוכס ןצנַאג םעד ןיא גנומיטשֿפױנוצ ענעי ןרעוו

 טנעקעג טינ לָאמ ןייק ךיוא טלָאװ ןעמ ןוא ;עיֿפָאסָאליֿפ ףיונוצ טלעטש סָאװ

 ,טזַײװַאב סָאװ עקיצנייא סָאד זיא סָאװ ,גנומיטשֿפױנוצ:טינ יד ןלעטשטטעֿפ

 ,ערעדנַא ןַא רעדָא עשיֿפָאסָאליֿפ ַא ,הרעשה זיא סע עכלעװ ַא זַא

 ,עקידתועט ַא זיא

 ,תוקֿפס וצ רעדָא גנוגַײצרעביא ןַא וצ ןעמוק וצ טייקכעלגעממוא יד

 ךָאנ ןעז רימ ןלעו ,רערעכיז ַא רַאֿפ החנה יד טָא טינ טלַאה ןעמ ביוא

 ױזַא טרילוטסָאּפ ןעקנעד ןיא טירט רעדעי יװ ,קידנקרעמַאב ,רערעלק

 ןרעװ סַאלק ןסיװעג ַא ןוֿפ ןכַאז עלַא זַא ,ןגָאז .רעדיװ לָאמ רעדעי ליֿפ

 ,ןכַאז עלַא זַא ,ןגָאז וצ טניימ ,טֿפַאשנגייא רעסיװעג ַא ךרוד טריזירעטקַארַאכ

 ,ןטֿפאשנגיא ענעדײשרַאֿפ ענעי ןיא עכַײלג סלַא טנַאקַאב ןענַײז סָאװ

 ,ןירעד ךןַײל ג ךיוא ןענַײז ,ןעמָאנ ןכעלטֿפַאשנימעג רעייז ייז טיג סָאװ

 יעג ַא וַא ,ןגָאז .טֿפַאשנגײא עטנכייצעגנָא רעדנוזַאב יד טָא ןבָאה ייז סָאװ

 טָא וצ רעהעג טײקמַאזקרעמֿפױא רעטקעריד רעזדנוא ןוֿפ טקעיבָא רעסיוו
 2רַאֿפ יד עגֹונב ערעדנַא יד יװ ךַײלג זיא רע זַא ,ןגָאז וצ טניימ ,סָאלק םעד
 זַא ,ןגָאז .ןעמָאנ ןכעלטֿפַאשניימעג רעייז ייז טיג סָאװ ,ןטֿפַאשנגיײא ענעדייש

 טניימ ,טֿפַאשנגײא עטנכיײיצעגנָא רעדנוזַאב יד טָא טָאה טקעיבָא רעד טָא

 תעב .טרּפ םעד טָא ןיא ךיוא ערעדנַא יד יװ ךַײלג זיא רע זַא ,ןגָאז וצ

 טָאה ןעמ סָאװ ,טֿפַאשנגײא יד טינ טָאה רע זַא ,גנוטּפױהַאב יד ,טרעקרַאֿפ

 ןוֿפ םענייא טָאטשנָא זַא ,גנוטּפױהַאב יד ןַײא טסילש ,טָאה רע זַא טנכערעג

 .טייקכַײלגמוא ןַא ןַאראֿפ רָאג זיא ןטייקכַײלג ענעבעגעגנָא יד

 ןוֿפ רעדָא ,טגָאז לכש רעד סָאװ ןוֿפ גנונעקיײלּפָא רעדָא גנוקיטעטשַאב ןייק

 ביוא ,ךעלגעמ טינ רעבירעד זיא ,ןגָאז ןַײז ןוֿפ טנעמעלע זיא סע ןכלעװ ַא
 ענַײז ןדנַאטשוצ עסיוועג זַא ,ןַײזטסּוװַאב םענוֿפ טרָאװ סָאד ןָא טינ טמענ ןעמ

 :רַאֿפ סָאד זַא ,רָאנ טינ רימ ןעעז ןוֿפרעד .,עכַײלג.טינ רעדָא עכַײלג ןענַײז

 ןסיו ַא זיא ,עיֿפָאסָאליֿפ עטקידנערַאֿפ ַא ףיונוצ טלעטש סָאװ ,ןסיװ עטקינייא

 טינ ןוא ;טמיטשעגפיונוצ לַאסרעװינוא ןענַײז עכלעוו ,ןלייט ןוֿפ טײטשַאב טָאװ

 עלַאסרעװינוא רעייז ןלעטשוצטסעֿפ עיֿפָאסָאליֿפ ןוֿפ קסע רעד זיא סע זַא רָאנ

 ,סעצָארּפ םעד ןוֿפ טקַא רעדעי זַא ,ךיוא ןעצז רימ רָאנ ;טײקטמיטשעגֿפױנוצ
 :עגטסעֿפ ףוַאד טײקטמיטשענֿפױנוצ עלַאסרעװינוא עקיזָאד יד ןכלעוו ךרוד

 ןוֿפ ןוא ריֿפסיוא ןדעי ןוֿפ ןלײטדנַאטשַאב יד וליֿפַא זיב ,ןרעו טלעטש

 =עגֿפױנוצ יד ןלעטשטסעֿפ ןיא עקַאט טײטשַאב ,עיצַאװרעסבָא רעדעי

 ,טייקטמיטש
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 רעדָא גנומיטשנַײא ןַא ןַארַאֿפ עקַאט זיא סע זַא ,הרעשה יד זיא  ,ןכב
 :רַאֿפמוא ןַא ,ףיורעד תודע טגָאז ןַײזטסּוװַאב סָאד ןעוו ,גנומיטשנַײא-טינ ַא

 ,ןָאטלימַאה וו רעס טוט סָאד יװ ,ןגָאז וצ קיצונמוא זיא סע ,חרעשה עכעלדַײמ

 ךיז טזַײװ טײקשלַאֿפ ןַײז זיב ,ןַײזטסּוװַאב ןֿפױא ןזָאלרַאֿפ ךיז ףרַאד ןעמ, זַא

 ןקידהליחּתכל םעד טָא ןיא טײקשלַאֿפ ןייק ןוַײװסױרַא טינ ןעק סע ,?סױרַא טינ

 ןעמעננָא סָאד ,ןעעז רימ יװ ,ןַײא טסילש זַײװַאב ַא יװ תויה :םענַײז טקַא

 ליוו ןעמ סָאװ ךַאז עמַאס יד ,רעמ ךָאנ ,טקַא ןקידהליחּתכל םעד טָא דנַאנַאכָאנ

 םעד טָא טינ טנעקרעדנָא ןעמ ביוא ,ןרעוו טקירדעגסיוא טינ רָאג ןעק ןזַײװַאב

 לייטרוא םעד ןָא טינ טמענ ןעמ ביוא םערָאװ ; ןקיטליג א רַאֿפ טקַא ןקידהליחּתכל

 ,ןכַאז ענעדײשרַאֿפ ןענַײז טײקכעלזָאלרַאֿפ ןוא טײקשלַאֿפ זַא ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ
 ןוֿפ טקודָארּפ רעד ןוא סעצָארּפ רעד .ךַאז עקיבלעז יד עדייב ךָאד ייז ןרעוו

 .ןעמונעגנָא טינ טרעװ הרעשה עקיזָאד יד ןעוו ,עדייב ןדניװשרַאֿפ ןעקנעד

 יגעג טינ ,טניימעג טָאה ןעמ סָאװ זַא ,ןזַײװסױַא טֿפָא ךיז ןעק סיוװעג

 ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ ןדנַאטשוצ עכַײלג ןענַײז ייז זַא ,ןכַאז עסיוועג קידנכַײלגרַאֿפ

 טָאה ןעמ סָאװ ,טרעקרַאֿפ רעדָא ;עכַײלג ןייק סינ ןתמא רעד ןיא ןענַײז
 רָאג ןתמא רעד ןיא ןענַײז ,עכַײלג ןייק טינ ןענַײז ייז זַא ,טניימעג די רחאלּכ

 ךַײלגרַאֿפ ןרעיונעג ַא ךרוד ,טושּפ ? ןזיװַאב סָאד טרעוװ ױזַא יו רעבָא .עכַײלג

 ןעמעגנָא סָאד טניימ סָאװ ןוא .טקעריד רעדָא טקערידמוא טכַאמ ןעמ סָאװ

 ןוֿפ לייטרוא רעטכַארטעגרעביא ןַא ןַא ,טושּפ ?סולש ןטרעסעבעגסיוא םעד

 ,טדערעג רערעלק רעדָא ;רעקיֿפױאנביױא ןַא רעדייא רעסעב זיא ןַײזטסּוװַאב

 ַא סיוא טלַאה סָאװ ,טײקנדײשרַאֿפ רעדָא טייקכעלנע ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב ַא זַא
 טינ טלַאה סָאװ ,םעד טָאטשנָא ןרעװ ןעמונעגנָא זומ ,גנוכוזרעטנוא עשיטירק

 ,קיטירק ַא סיוא טלַאה סע סָאװ ,אֿפוג טקַאֿפ רעד --- גנוכוזרעטנוא ַאזַא סיוא
 .ןעמונעגנָא טרעװ סע זַא ,טסייה

 טײקידנעטשַאב יד .ךַאז רעד ןוֿפ דנורג םעד ֹוצ רימ ןעמוק ָאד טָא ןוא

 עכעלדנע רעזדנוא זיא דיישרעטנוא ןוֿפ רעדָא טייקכעלנע ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב ַא ןוֿפ

 ?נוא ןַא רעדָא טייקכעלנע ןַא ָאד זיא סע זַא ,גנוטּפױהַאב רעד רַאֿפ תוֿברע

 רעדָא טייקכעלנע ןוֿפ ץנעטסיסקע רעד טימ רימ ןעניימ שיטקַאֿפ ; דיישרעט

 זַא ,ןגָאז ,םעד ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב עקידנעטש סָאד יװ טשינרָאג רעמ דיישרעטנוא

 טושּפ זיא ,גנומיטשנַײא-טינ רעדָא גנומיטשנַײא עסיוועג ַא ןַארַאֿפ זיא סע

 יוצ ,ןוֿפרעד ןַײזטסּוװַאב קידנעטש ַא ןבָאה רימ זַא ,ןגָאז ןוֿפ ןֿפוא רעזדנוא
 ןסייו רימ ,ןכַײלגרַאֿפ רימ סָאװ ןכַאז יד ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב םעד טימ ןעמַאז
 .גנוקעלּפטנַא רעקידנעטש ריא ץוחַא טשינרָאג רעמ ץנעטסיסקע ןגעוו

 עקידתושממ ַא סעּפע דוסי ריא רַאֿפ ןבָאה זומ רעבָא עיֿפָאסָאליֿפ ,42 8
 סעצָארּפ ןלַאטנעמַאדנוֿפ ןסיװעג ַא רעכיז ףיוא ןענעקרעדנָא ,עיציזָאּפָארּפ
 ןרעכיז קֿפסיילב ַא יװ ןענעקרעדנָא ןומ רימ :גונעג טינ זיא ןעקנעד ןוֿפ
 ןרָאװעג טכיירגרעד זיא סָאװ ,ןעקנעד ןוֿפ טקודָארּפ ןלַאטנעמַאדנוֿפ ַא סעּפ;

 יי יי
 .ע יריד



 ןציפגיוֿפ עטשרע יד - רעסנעֿפס ה 144

 ;ןסיװ טקינײארַאֿפ קידנעטשלוֿפ ַא זיא עיֿפָאסָאליֿפ ביוא ,סעצָארּפ םעד ךרוד

 זַא ,קידנזַײװַאב רָאנ ןרעוװ טריֿפעגכרוד ןעק ןסיוו ןוֿפ גנוקינײארַאֿפ יד ביוא
 .לוזער עלַא יד טקינײארַאֿפ ןוא ןַײא טסילש עיציזָאּפָארּפ עכעלדנע עסיוועג ַא
 סָאװ ,עיציזָאּפָארּפ עכעלדנע יד טָא זַא ,רָאלק זיא --- גנורַאֿפרעד ןוֿפ ןטַאט
 ַא ןקירדסיוא זומ ,ןרעוװ ןזיװַאב ףרַאד ערעדנַא עלַא טימ גנומיטשּפיונוצ ריא
 :עגנָא רימ ןבָאה ,ןסיוו ןוֿפ טקַא ןַא ןוֿפ טייקיטליג יד זיולב טינ ,ןסיװ קיטש
 .רַאֿפ יװ ןעמעננָא ךיוא רימ ןזומ ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ טײקכעלזָאלרַאֿפ יד ןעמונ
 ,ןַײוטסּוװַאב םעד ןוֿפ גנוגָאזסױרַא עסיוועג ַא ךעלזָאל

 סָאװ ,סגױזַא ןַײז טינ סע ןומ ?ןַײז סָאד זומ גנוגָאזסױרַא רעסָאװ

 ןומ ?רָאֿפ ןלעטש ןכַאז סָאװ קוליח ןטסֿפיט ןוא ןטסטיירב םעד טּפױהַאב

 ןיא סָאװ ,םיקוליח ןוא ןעגנומיטשֿפיונוצ ןוֿפ גנורעלקרעד ַא ןַײז טינ סע

 ףרַאד סָאװ ,ּפיצנירּפ רעטצעל ַא ?ערעדנַא עדעי רעדייא ןײמעגלַא רעמ
 ַאֿפרעד עלַא יװ םענרַאֿפ ַאזַא ןבָאה זומ ,גנוװַאֿפרעד עדעי ןקינײארַאֿפ

 גנונעדרָא ןייא ןוֿפ גנורַאֿפרעד רעד טימ ןעמונרַאֿפ ןַײז טינ ןעק רע --- ןעגנור

 ירעווינוא ןַא טימ ןוט וצ ןבָאה ןומ רָאנ ,ןעגנונעדרָא עכעלטע ןוֿפ רעדָא

 ןײז ןומ ,דךוסי ריא רַאֿפ טמענ עיֿפָאסָאליֿפ סָאװ ,סָאד ,גנורַאֿפרעד רעלַאס

 עלא רעכלעװ יבגל ,קוליח ןוא טייקכעלנע רעסיװעג ַא ןוֿפ גנוטּפױהַאב ַא

 זיא ןסיװ ביוא .עקידַארגטײװצ ןענַײז םיקוליח ןוא ןטייקכעלנע עיעדנַא
 ןא ;עכעלנע:טינ יד ןרעדנוזּפָא ןוא עכעלנע יד ןריפורג רעדָא ןריציֿפיסַאלק

 :סָאלק ערענעלק יד קידנלעטשנַײרַא ןָא טייג ןסיװ ןוֿפ גנוקינײארַאֿפ יד ביוא

 -- ערעסערג ךָאנ ןיא יד ןוא ,ערעסערג יד ןיא ןעגנורַאֿפרעד עכעלנע ןוֿפ

 ,טקינײארַאֿפ זיא ןסיװ סָאד רעכלעװ ךרוד ,עיציזָאּפָארּפ יד זומ טלָאמעד

 :רעד ןסַאלק עכעלדנע ייוװצ ןשיװצ ץַאזנגעק םעד טריֿפיצעּפס סָאװ ,ַאזַא ןַײז
 ,ףיונוצ ךיז ןסיג ןסַאלק ערעדנַא עלַא עכלעוו ןיא ,ןעגנורַאֿפ

 םעד קידנענעכיײצנָא .ןענַײז ןסַאלק יד טָא טָאװ ןטכַארטַאב טציא רימָאל

 סָאװ ,רעטרעװ ןכיורבעג וצ ןדַײמסױא טינ רימ ןענעק ,ייז ןשיװצ קוליח

 עטקעריד ערעייז רעדייא רעטיירב ןענַײז ןעגנוטַײדַאב עטקערידמוא ערעיײיז

 עכלעװ ,ןעקנַאדעג ןקעװרעד וצ ןדַײמסיױא טינ ןענעק רימ -- ןעגנוטַײדַאּב
 טשרע זיא זילַאנַא םעד ןוֿפ קעװצ רעד סָאװ ,קוליח עמַאס םעד ןַײא ןסילש

 טשינרָאג רימ ןענעק ,ןעניז ןיא טקַאֿפ םעד טָא קידנטלַאה ,ןלעטשוצטסעֿפ

 ןוא ,רעטרצװ יד ןוֿפ גנוטַײדַאב עטקערידמוא יד ןרירָאנגיא רָאנ יװ ןוט

 .ןענעכייצַאב ייז סָאװ ןכַאז יד ןוֿפ ןעניז ןשוריֿפב םעד ַײב זיולב ךיז ןטלַאה

 ןענַײז רימ ןכלעו וצ ,סולש רעד ןוֿפ סױרַא ןעייג רימ ןעו .43 8
 :גוקעלּפטנַא ןענַײז טנַאקַאב זדנוא ןענַײז סָאװ ןכַאז עלַא זַא ,ןעמוקעג רעירֿפ
 רימ טַײװ יװ ,ןקירדרעטנוא רימ ןעװ ןוא ;ןרַאבנעקרעדמוא םעד ןוֿפ ןעג
 רעדָא םעד ןוֿפ דנורג ןיא טגיל סָאװ ,סעּפע םעד חֹוּכמ הרעשה עדעי ,ןענעק
 קידנטכַארטַאב זַא ,רימ ןעניֿפעג---ןעגנוקעלּפטנַא עקיזָאד יד ןוֿפ סַאלק םענעי
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 עסיורג ייװצ ןיא ןרעװ טלייטעגנייא ייז ןענעק ,ןעגנוקעלפטנַא סלַא זיולב יז

 עטקערידמוא יד .ןעעדיא ןוא ןקוודנַײא ןָא ןֿפור עקינייא עכלעוו ,ןסָאלק
 תוריקח יד ןכַאמ וצ עילַאק לולע ןענַײז רעטרעװ יד טָא ןוֿפ ןעגנוטַײדַאב

 יז ךעלגעמ זיא סע שטָאכ ןוא ;רעטרעװ עקיזָאד יד ןכיורבעג סָאװ ענעי ןיֿפ

 ,טניימ ןעמ סָאװ םיקוליח עשיטסירעטקַארַאכ יד וצ עגונב זיולב ןכיורבעג וצ

 ןיַאמ ןוֿפ עקיזיר יד ןדַײמוצסױא רעסעב ןגעװטסעדנוֿפ זיא ,ןזײװנָא ןלָאז ייז

 טרעװ סָאװ ,גנווריּפש קוודסיוא רעד ךיוא .תורעשה עטנעקרעדנָא-טינ

 טסילש ,"קורדנַײא, טרָאװ םענוֿפ טנעלַאװיוװקע רעד יװ טכיורבעג ךעלטנייוועג

 ,שוריֿפב טינ בוא ,הקיּתשב רעשמ זיא ,סעירָאעט עשיגָאלָאכיסּפ עסיוועג ןַײא

 זיא סע ןוא ;םיא ףיוא טקריװ סָאװ סעּפע ןַא ןוא םזינַאגרָא ןקידװעריּפש ַא

 עקיזָאד יד ןעגנערבוצנַײרַא טינ ,טרָאװ סָאד קידנכירבעג ,ךעלגעמ םיוק
 ןכַײלג סָאד .ןסולש יד ןיא ייז ןעמענוצנַײרַא טינ ןוא ,ןעקנַאדעג יד ןיא תוחנה

 סָאװ ,"ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ דנַאטשוצ, עזַארֿפ רעד ןגעק הנעט ַא ןבָאה ןעמ ןעק

 םינ ןענעק רימ יװ יױזַא .עעדיא ַא רעדָא קורדנַײא ןַא ןענעכייצַאב לָאז

 ַא זיא סע סָאװ ןוֿפ ,סעּפע ןגעוװ קידנעקנעד טינ ,דנַאטשוצ א ןגעװ ןעקנעד

 ןיוש טגיל ,ןדנַאטשוצ ענעדיײשרַאֿפ ןיא ןעניֿפעג ךיז ןעק סָאװ ןוא ,דנַאטשוצ

 ןוֿפ םעטסיס עטלקיװטנַאמוא ןַא --- סולש רעטמיטשַאב סױרָאֿפ ַא םעד ןיא

 זַא ,ארֿבס ענעסָאלשעגנַײא ךעלדַײמרַאֿפמוא יד ָאד קידנעמעננָא ,קיזיֿפַאטעמ

 ןזומ ,ךיז טקעלּפטנַא סָאװ סעּפע ןוֿפ קנַאדעג םעד ןטלַאהטנַא ןעגנוקעלּפטנַא יד

 ןסילשסיוא טינ ןענעק רימ םגה ,תורֿפס עקידרעטַײװ עלַא ןדַײמוצסיוא ןעז רימ

 רעזדנוא ןריֿפנָא טינ ןענעק ןוא ןעקנַאדעג ערעזדנוא ןוֿפ תורֿבס עקידרעטַײװ

 םינּפ לּפ לע רימ ןענעק ,הקיּתשב ייז קידנענעקרעדנָא טינ עיצַאטנעמוגרַא

 ןטערט רימ עכלעװ טימ ןענימרעט יד ןיא ייז ןענעקרעדוצנָא ןגָאזּפָא ךיז

 ןריציֿפיסַאלק רימ ןעװ ,ןֿפפא ןטסעב ןֿפױא ןוט סע ןענעק רימ .סױרַא
 יד ןטכַארטַאב רימָאל .עסַאלב ןוא ערָאלק סלא ןעגנוקעלּפטנַא יד
 .ייז ןשיװצ ךיז ןעניֿפעג סָאװ םיקוליח ענעדײשרַאֿפ

 סָאװ ,קוליח ןטלֹוב טסכעה םעד ןגעװ רעטרעװ עכעלטע רעבָא םדוק

 רָאֿפ ןעמוק עכלעװ ,ןעגנוקעלּפטנַא .ןַײא ןסילש ןעמענ עטצעזעגנגעק יד טָא

 ןרוד גנוומענרָאװ) עיצפעצרעפ ןֿפורעגנָא ןרעװ סָאװ ןעגנוגנידַאב יד רעטנוא

 יו ָאד ןרעדנוזּפָא ןעגנוגנידַאב ענעֿפורעג ױזַא יד ןזומ רימ ןוא --- (םישוח יד

 אֿפוג ןענַײז יז יװ טושּפ ןטכַארטַאב יײז ןוא ,תורעשה עלַא ןוֿפ ךעלגעמ טַײװ

 קיטנעק רעמ טַײװ ךעלטנייװעג ןענַײז --- ןעגנוקעלּפטנַא ןוֿפ עּפורג עסיוועג ַא

 טנַאקַאב ןענַײז סָאװ ןעגנוגנידַאב יד רעטנוא רָאֿפ ןעמוק עכלעוו ,ענעי רעדייא

 ,גנולעטשרָאֿפ ןוֿפ רעדָא ,ןורּכז ןוֿפ רעדָא ,ןעקנעדכָאנ ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא יו

 ןעגנקעלּפטנַא ערָאלק יד ,עקַאט תמא .ןעעדיא ןדליבסיױא ןוֿפ רעדָא

 ,ךעלרעטצניֿפ זיא סע ןעװ .עסַאלב יד ןוֿפ רעטנוא סָאװ ּפַאנק לָאמַא ךיז ןדייש

 םעד וצ רעהעג גנוקעלּפטנַא עסיוועג ַא יצ ,ןסילשַאב טינ ןעק ןעמ זַא ,טֿפערט

 ןעעז רימ יצ ,ךיז טדער סע יװ רעדָא ,סָאלק ןסַאלב םעד וצ רעדָא ןרָאלק

)10( 
 פד
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 ןיױא ױזַא .סע ןעעז רימ זַא ,זדנוא ךיז טכוד סע רעדָא ,סעפע תמאב
 ועד ןוא גנַאלק ןכַאװש רעייז ַא ןשיװצ ןדיישוצרעטנוא רעװש לָאמַא זיא
 רעייז ןענַײז ןלַאֿפמַאנסױא יד טָא רעבָא .גנַאלק .ַא ןוֿפ גנודליבנַײא
 ןיז ןדייש ערָאלק יד ּוװ ,לָאצ רעסיווג רעד טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא ענעטלעז
 ,קֿפס םוש ַא ןָא רָאג עסַאלב יד רעטנוא ןוֿפ עלַײװ עלַא

 סָאװ ,ןעגנוגנידַאב רעטנוא ,תמא) לָאנא ךיוא טֿפערט סע ,טיעקרַאֿפ

 :וקעלּפטנַא יד זַא ,(עלַאמרָאנמוא טלַא שינערעהוצנָא ךרדב רעטנוא ןדייש רימ

 רַאֿפ ןָא ייז טמענ ןעמ זַא ,קואטש ױזַא ןרעװ סָאלק ןסַאלב םעד ןוֿפ ןעג

 םיענושמ ַײב ןרעװ ןעגנַאלק ןוא ןרוגי8ֿ עכעלקנַאדעג ,?טכודעגסיוא .ערָאלק

 -- ןעגנַאלק ןוא ןרוגיֿפ עכעלקריוו רַאֿפ ייז ןטלַאה ייז זַא ,טקרַאטשרַאֿפ ױזַא

 ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןַײא טינ ןסילש *עכעלקריוו, ןוא ?עכעלקנַאדעג , רעטרעװ יד

 ןוֿפ ןלַאֿפ יד טָא .ָאד ןטכַארטַאב רימ סָאװ ,םעד ץוחַא טסַארטנָאק רעדנַא ןייק

 רעד ןוֿפ עיצרָאּפָארּפ עניילק ַאזַא ףיונוצ ןלעטש ,ןָא ייז ןֿפור רימ יוװ ,סעיזוליא

 ,ןגָאז ןוא ןירירָאנגיא ייז רעכיז ןענעק רימ זַא ,ןלַאֿפ עלַאמרָאנ לָאצ רעסיורג

 טאלק ןטייווצ םעד ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא יד טָא ןוֿפ טײקסַאלב עוװיטַאלער יד זַא

 סַאלק ןטשרע םעד ןוֿפ יד ןוֿפ רערעייז קוליח רעד זַא ,קיטנעק ױזַא ןענַײז

 ,תוקֿפס ןוֿפ לַאֿפמַאנסױא ןַא טֿפערט סע בוא רעדָא ,קֿפס ןיא טינ לָאמנייק זיא ,

 ערעדנַא ןבָאה רימ זַא ,טקַאֿפ ןקיטכיוװ םעד ןענָאמרעד וצ רָאנ סע טניד

 ,רעהעג גנוקעלּפטנַא עסיוועג ַא סָאלק ןכלעוו ןיא ,ןעמיטשַאב וצ ןעלטימ

 .ךיישַאב ןייק טיג זדנוא טיג טײקרָאלק רעקידכרע-יֿפל ןוֿפ עבָארּפ יד ןעוו

 רעדייא רעירֿפ גנורַאֿפרעד רעזדנוא ןיא ןעמוק ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק יד

 עעדיא יד זַא ,סע טסייה ןקורדסיוא עטריטיצ ןביוא יד טיול רעדָא ;} עסַאלנ יד

 ,קורדנַײא ןלעניגירָא םעד ןוֿפ עיציטעּפער עכַאװש ַא ןוא ענעמוקלוֿפמוא ןַא זיא

 ןַא רעירֿפַא טמוק ,ודס ןשירָאטסיה ַא ןיא ןטקַאֿפ יד ןלעטש לָאז ןעמ ןעוו
 עטלעטשעגרַאֿפ א ןעמּוק ןעק ךָאנרעד ןוא ,טַאלק ןרָאלק םעד ןוֿפ גנוקעלּפטנַא

 רעקינייוװ ליֿפ ןיִא יז סָאװ ץוחַא ,ריא וצ ךעלנע זיא עכלעוו ,גנוקעלּפטנַא

 טַאהעג ןבָאה רימ יװ םעד ךָאנ זַא ,גנורַאֿפרעד רענײמעגלַא רעד ץוחַא ,.רָאלק

 ןענָאזרעּפ ןוא רעצעלּפ עסיוועג ןָא ןֿפור רימ סָאװ ,ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק יד

 ןָא ןֿפוו רימ סָאװ ,ןעגנוקעלּפטנַא עסַאלב ענעי ןבָאה רימ ןענעק ,ןכַאז ןוא

 ןבָאה טינ ייז ןענעק רימ רעבָא ,ןכַאז ןוא ןענָאזרעּפ ,רעצעלּפ יד ןוֿפ תונורכז

 ןכוזרַאֿפ רימ רעדייא זַא ,גנורַאֿפרעד רעניײמעגלַא רעד ץוחַא ןוא .טשרעוצ

 יד טינ רימ ןבָאה ,ןעמוֿפרַאּפ עסיוועג ןריר רימ רעדייא ןוא ,ןֿפָאטש עסיוועג
 ןוא םעט רעייז ןוֿפ ןעעדיא יד יװ טנַאקַאב ןענַײז סָאװ ,ןעגנוקעלּפטנַא עטַאלב

 -טנַא ערָאלק יד ןוֿפ ןסַאלק עסיװװעג ּוװ זַא ,טקַאֿפ םעד ךיוא רימ ןבָאה--חיר
 סָאד ןוא עדנילב רַאֿפ ערַאבעז סָאד ונַײהד) ןסָאלשעגסיוא ןענַײז ןעגנוקעלפ
 ןייק ןעגנוקעלּפטנַא עסַאלב עקידנכערּפשטגַא יד ןעמוק ,(עביוט רַאֿפ ערַאברעה
 ,רָאֿפ טינ לָאמ
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 ןעגנוקעלּפטנַא עסַאלב יד ןעמוק ןלַאֿפ עקינייא ןיא זַא ,תמא זיא סע
 ןעק ,ןישַאמ ַא ןוֿפ ףירגַאב ַא ןָא ןֿפור רימ סָאװ .ערָא*ק יד רעדייא רעירֿפ
 .עגעֿפורעג ױזַא ןַא - ןכַײלג ןַײז ןוֿפ גנוקעלּפטנַא ערָאלק ַא ןֿפורסױרַא רעטעּפש
 רערָאלק רעד ןוֿפ גנוריסַאּפ יד טָא טָאה סנטשרע רעבָא .ןישַאמ עכעלקריוו
 ןוֿפ גנוריסַאּפ רעד טימ טינ ךַײלגרַאֿפ ןייק רעסַאלב רעד ךָאנ גנוקעלּפטנַא
 ןַאטנָאּפס טינ זיא ךָאנרעד ןעמוק ריא -- רערָאלק רעד ךָאנ רעסַאלב רעד
 וליֿפַא ביֹוא ,סנטייווצ ןוא .קורדנַײא םעד ךָאנ עעדיא רעד ןוֿפ ןעמוק סָאד יו
 .ָאלק רעד רַאֿפ רעירֿפ ןעמוקרָאֿפ ןעק טרָאס םעד ןוֿפ גנוקעלּפטנַא עסַאלב ַא
 . ןָא .רעירֿפַא ןעמוקרָאֿפ טינ ןלייט עטלעטשעגֿפױנוצ יד רעבָא ןענעק ,רער
 ןרעמַאלק ןוא ןעגנַאטש .,רעדער ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא עיָאלק עקידרעירֿפ יד
 ןַײז ןוֿפ גנוקעלּפטנַא עסַאלב ןייק ןבָאה טנעקעג טינ רעדניֿפרע רעד טלָאװ
 טשרע ןעגנוקעלּפטנַא עסַאלב יד ןוֿפ גנוריסַאּפ יד טרעװ ױזַא ,ןישַאמ רעַײנ
 :נֹוא ךיז ןדייש ייז .ערָאלק יד ןוֿפ גנוריסַאּפ רעקידרעירֿפ רעד ךרוד ךעלגעמ
 .עקיגנעהּפָא ןוא עקיגנעהּפָאמוא יװ ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא רעט

 ןסעירעס עקידנֿפױלנעמַאזוצ ןרימרָאֿפ ןעגנוקעלּפטנַא ןסַאלק ייווצ יד טָא
 :ןעיניל ןַײא טסילש סע סָאװ ,סעירעס ןֿפורנָא טינ יז רימָאל ,רעסעב רעדָא
 .סעיסעצָארּפ רעדָא ןעמָארטש עקיטרַאנדײשרַאֿפ רָאנ ,ןעגנונעדרָאנַײא עקיטרַא
 ;רעלעמש טָא ,רעטיירב טָא טרעװ םָארטש רעדעי ,טַײז ַײב טַײז ןֿפױל ייז
 רַאֿפעג ןיא ןיילַא רע זיא טָא ןוא ,ןכש ןַײז ןשיװּוצּפָא רענייא טעשַארטס טָא
 םעד טינ לָאמניײק טבַײרטרַאֿפ יז ןוֿפ רענייק רעבָא ;ןרעװ וצ טשיװעגּפָא
 יד ןטכַארטַאב רימָאל .,לַאנַאק ןכעלטֿפַאשניײמעג רעייז ןוֿפ ןצנַאג ןיא ןרעדנַא
 ,ןעמָאוטש ייווצ יד ןוֿפ ןטייקיטעט עקיטַײזנגעק

 ןוֿפ ןדנַאטשוצ ערעזדנוא ןָא ןֿפור רימ סָאװ ,טַײצ רעד ןוֿפ ךשמ ןיא
 ןעמוקַאב רימ .גָאװרעבײא יד ןעגנוקעלפטנַא ערָאלק יד ןבָאה ,טייקיטעט
 ,ןקורדנַײאעז עסַאמ ַא -- ןעגנולעטשרָאֿפ ענעדײשרַאֿפ ןוא ךס ַא קיטַײצניײא
 תוחיר ,םימעט ,ןדנַאטשרעדיװ ,ןעגנַאלק עכַײרלַאצ רעקינייװ רעדָא רעמ
 יד קילַײװטַײצ ןבַײלב ערעדנַא ,ךיז ןרעדנע ערעייז סעּפורג עקינייא ;װ"זַאא
 ןכַײלגרַאֿפ רימ ןעוו ןוא .ךיז ןגעװַאב רימ ןעוו ,ךיז ןרעדנע רעבָא ,עקיבלעז
 יד ןוֿפ עיצַאניבמָאק עקיטרַאנדײשרַאֿפ יד טײקװיסַאמ ןוא טיירב ריא טול
 עסַאלב יד ןוֿפ עיצַאניבמָאק רעקידנֿפױלטימ רעד טימ ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק
 רעבָא ןצנַאג ןיא ,קיטַײדַאבמוא ךרע-יֿפל עטצעל יד סיוא ןעעז ,ןעגנוקעלּפטנַא
 וליֿפַא ,ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק יד טימ ןעמַאצ .טינ לָאמ ןייק ייז ןדניװשרַאֿפ
 ןעניֿפעג לָאמ עלַא זילַאנַא ןַא ןעק ,ךעלגנירדֿפױרַא טסכעה ןענַײז ייז תעב
 עסַאלב יד ןופ טײטשַאב סָאװ ,ןעגנושטַײטסיױא ןוא ןעקנַאדעג ןוֿפ םעדָאֿפ ַא
 רעקידנבױטַאב ַא ןוֿפ גנוריסַאּפ יד זַא ,טהנעט ןעמ ביוא רעדָא ,ןעגנוקעלּפטנַא
 ןדעי ןסילשסיוא עגר ַא ףיוא ןעק גָאטייװ ןקרַאטש ַא ןוֿפ רעדָא עיזָאלּפסקע
 עטקעריד ןייק ןבָאה טינ ןעק ןעמ זַא ,ןַײז הדומ ךָאד ןעמ זומ ,קנַאדעג
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 יא ןסיװ ןוֿפ טקַא רעד םערָאװ ,טריסַאּפ טָאה סַײררעביא ַאזַא זַא ,העידי

 .ןעקנַאדעג ןייק ָאטינ ןענַײז סע תעב ,ךעלגעממוא

 רימ יװ ,ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק עסיװעג ךָאנ ,טַײז רעדנַא רעד ןוֿפ

 יד ןכַאװשוצּפָא ידּכ יז ןסַאּפוצ ןוא ןגיוא יד ןכַאמוצ ןוֿפ ןטקַא יד ןָא ןֿפור

 ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא יד ןרעו ,לג"דא גנַאלק ,קורד ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק

 רעקידנרעדנע ךיז קידנעטש רעייז .קידנשרעהרָאֿפ ןרע-יֿפל סַאלק ןסַאלב םעד

 ןרָאלק םעד ךרוד טלעטשרַאֿפ טינ טרעװ רע ןעװ ,םָארטש רעקיטרַאנדײשרַאֿפ

 סא טעמּכ טסילש רע זַא ,ךיז טכַאד סע ןוא ,רעֿפרַאש ץלַא טרעוו ,םָארטש

 :טסּױװַאּב ןֿפור רימ סָאװ סָאד ןָא טלַאה סע ןמז לּכ רעבָא .םָארטש ןרָאלק םעד

 ?טנַא ןוֿפ םָארטש ןרָאלק םעד ןוֿפ חטש רעד טרענעלקרַאֿפ יװ ,זיא ,טייקיניז

 ןדניװשרַאֿפ גנורירַאב ןוא קורד ןָא ץלַא רע טלַאה ,ןרעוו טינ לָאז ןעגנוקעלּפ

 דנַאטשוצ ןקיניזטסּוװַאבמוא םעד ןיא ןַײרַא ןלַאֿפ רימ תעב רָאנ .ןצנַאג ןיא טינ

 סַאלק ןרָאלק םעד ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא יד ףיוא ןרעה ,ףָאלש ןָא ןֿפור רימ סָאװ

 :עגנָא ןרעו סַאלק ןסַאלב םעד ןוֿפ יד ןוא ,עכלעזַא סלַא ןרעװ וצ טנעקרעד

 יד ןעװ זיב ,טינ רימ ןקרעמַאב סָאד וליֿפַא ןוא .תועט יּפ:לע יז רַאֿפ ןעמונ

 רימ :ףיוא ןכַאװ רימ תעב ,קירוצ ןעמוק סַאלק ןרָאלק ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא

 רעדיװ ןענַײז יז זיב ,ןעװעג טינ ןענַײז ייז זַא ,ןסיװ טינ לָאמ ןייק ןענעק

 ןענַײז יז זַא ,ןסיװ טינ טקעריד לָאמ ןייק רעבירעד ןענעק רימ ןוא ,ןַארַאֿפ

 .ֿפיונוצ עקידנעמָארטשטימ ייווצ יד ןוֿפ עדעי ןָא טלַאה ןֿפוא םעד ףיוא ,ָאטינ

 יז יו ױזַא ,טייקנסירעגרעביא:טינ ריא ןעגנוקעלּפטנַא סעירעס עטצעזעג
 טמוק סע ,רערעדנַא רעד ןיא ןַײא עדעי ךיז טדַײנש ,טַײז ַײב טַײז ןסילֿפ

 טָאה ענייא זַא ,ןגָאז ןענעק לָאז ןעמ ןעװ ,טנעמָאמ ַא טינ לָאמ ןייק ועבָא
 ,רערעדנַא רעד ךרוד ןכָארבעגכרוד ךיז טרָאד ןוא טלָאמעד

 עקיטַײז ַא ָאד ךױא זיא ,גנעל רעד ןיא גנוטֿפעהַאב רעד טָא ץּוחַא

 .עטַאלב טימ עסַאלב יד ןוֿפ יא ,ערָאלק טימ ערָאלק יד ןוֿפ יא ,גנוטֿפעהַאב
 רעדנעב ךרוד ןדנובעגֿפױנוצ ןענַײז עירעס רערָאלק רעד ןוֿפ ןלײטדנַאטשַאב יד

 יד ןוא ;ןעמוק= רדסּכ ןוֿפ רעדנעב ךרוד יװ טוג ױזַא ,ןעמַאזוצ ןַײז ןוֿפ

 ,ןדנובעגֿפױנוצ יױזַא ךיוא ןענַײז עירעס רעסַאלב רעד ןוֿפ ןלײטדנַאטשַאב
 .יד ןשיװצ םיקוליח עקיטַײדַאב רעייז ןוא עקיטנעק ןַארַאֿפ רעבָא ןענַײז סע

 .ןטכַארטַאב ייז רימָאל ,ןלַאֿפ עדייב ןיא גנוקינײארַאֿפ רעד ןוֿפ ןדַארג

 :קילב םענעֿפורעג ױזַא םעד ןוֿפ לייט ַא טמענרַאֿפ סָאװ ,חטש ַא רעביא

 ,עּפורג ַא ןרוטנָאק ןוא ןיילָאק ,סנטָאש ןוא רעטכיל יד ןעמַאזוצ ןלעטש ,דלעֿפ
 ןוא ;ןעמָאנ ןסיוועג ַא ןּביג רימ ,טקעיבָא ןַא ןוֿפ םינמיס יד סלַא ,רעכלעוו

 .עלּפטנַא ערָאלק עטקיניײארַאֿפ יד טָא ןבַײלב ,קילב ןיא ךיז ןטלַאה ייז תעב
 עקידנריטסיסקצ-טימ יד עגונב ךיוא זיא ענעגייא סָאד .טרעדנוזעגּפָא טינ ןעגנוק

 .יבמָאק עלעיצעּפס ַא יװ ךיז טלַאה עפורג עדעי :ןעגנוקעלּפטנַא ןוֿפ סעּפורג

 .עקימורַא יד טימ ןתוכַײש עטרעדנערַאֿפ:טינ ןָא ןטלַאה ייז ןוֿפ ֿבור סָאד ןוא ,עיצַאג
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 ןכַאמ וצ חוּכב ןבָאה סָאװ ענױזַא --- תוכַײש ַאזַא ןָא טינ ןטלַאה סָאװ ענױזַא
 סױרַא ןגעװטסעדנוֿפ זדנוא ןזַײװ ,ןעגנוגעװַאב עקיגנעהּפָאמוא ןֿפור רימ סָאװ
 ןטלַאהטנַא יז סָאװ ןעגנוקעלּפטנַא עסיוועג ןשיװצ גנודניברַאֿפ עקידנעטש ַא
 סָאװ ,ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק עסיוועג ךָאנ שטָאכ ןוא .ערעדנַא ענעדײשרַאֿפ ןוא
 זיא ,גנומענרָאװ ןוֿפ ןעגנידַאב יד ןיא גנורעדנע ןַא סלַא טנַאקַאב ןענַײז
 ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק יד ןשיװצ סעיצרָאּפָארּפ יד ןיא גנורעדנע ןַא ןַארַאֿפ
 ןענעק רימ --- גנוטֿפעהַאב רעייז ןָא ץלַא טלַאה ,עּפורג ַא ףיונוצ ןלעטש סָאװ
 .עקירעביא יד ןוֿפ יז ןוֿפ ערערעמ רעדָא ענייא ןסַײרוצּפָא ןלעוּפ טינ

 תעב זַא ,רימ ןעעז ,ןעגנוקעלּפטנַא עסַאלב יד וצ רעבירַא רימ ןעייג
 ,םענרַאֿפ ןיא רעקינייװ ךס ַא יז ןענַײז ,ןעגנוטֿפעהַאב עקיטַײז ךיוא ןבָאה ייז
 יד ךַאמרַאֿפ ךיא ןעװ .טסעֿפ ױזַא טינ ןֿפוא םושב ןלַאֿפ בור םעד ןיא ןוא
 ןסיוועג ַא ןיא טציא טייטש סָאװ ךַאז ַא זַא ,ןלעטשרָאֿפ ךיז ךיא ןעק ,ןגיוא
 ףיוא קוק ךיא תעב .ָאטינ רָאג זיא רעדָא ,ץַאלּפ רעדנַא ןַא ןיא טייטש ,ץַאלּפ
 טייקיולב ןוֿפ גנוקעלּפטנַא ערָאלק יד ןליײטּפָא טינ ךיא ןעק ,עוָאװ רעיולב ַא
 יד טָא ןעװ רעבָא ;םרָאֿפ רעסיװעג ַא ןוֿפ גנוקעלּפטנַא רערָאלק רעד ןוֿפ
 גנוקעלּפטנַא עסַאלב יד ןרעדנוזּפָא ךיא ןעק ,ָאטיג ןענַײז ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק
 .רַאֿפ יז ןעק ןוא ,טייקיולב ןוֿפ גנוקעלּפטנַא רעסַאלב רעד ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןוֿפ
 יד :םוטעמוא סע זיא יױזַא ,טייקטיור ןוֿפ גנוקעלּפטנַא רעסַאלב ַא ףיוא ןטַײב
 ןגעװטסעדנוֿפ ,ךרע ןסיוועג ַא זיב ןעמַאזוצ ךיז ןטלַאה ןעגנוקעלּפטנַא עסַאלב
 .רדס רעדנַא ןַא ןיא ןרעװ טלעטשעגרעביא טכַײל ייז ןוֿפ ֿבור סָאד ןענעק
 :עלּפטנַא עסַאלב ענל צנייא יד ןוֿפ ענייא ןייק טינ ךיז טדניברַאֿפ שיטקַאֿפ
 ערָאלק ענלצנייא יד יװ ןֿפוא ןכעלסַײרעצ-טינ ןקיבלעז םעד ףיוא ןעגנוק
 .עלַא זיא קורד ןוֿפ גנוקעלּפטנַא רעסַאלב ַא טימ ןעמַאזוצ םגה .ןעגנוקעלּפטנַא
 ערעדנוזַאב ןייק זיא ךָאד ,םענרַאֿפ ןוֿפ גנוקעלּפטנַא עסַאלב ַא סעּפע ןַארָאֿפ לָאמ
 רעסַאלב רעדנוזַאב ַא טימ ןדנוברַאֿפ טינ םענרַאֿפ ןוֿפ גנוקעלּפטנַא עסַאלב
 ענלצנייא יד ןענַײז סַאלק ןרָאלק םעד ןיא תעב זַא ױזַא .קורד ןוֿפ גנוקעלּפטנַא
 ,סעפורג עסיווג ןיא ךעלטנייועג ,ךעלסַײרעצמוא טֿפעהַאב ןעגנוקעלּפטנַא
 טינ ןעגנוקעלּפטנַא ענלצנייא יד ןוֿפ ענייא ןייק סַאלק ןסַאלב םעד ןיא זיא
 :טלמַאזעגֿפױנוצ זיול בור סָאד ןענַײז ייז רָאנ ,ךעלסַײרעצמוא טֿפעהַאב
 ןיא ךיז ןעניֿפעג ייז ןשיװצ ןעגנוטֿפעהַאב עכעלסַײרעצ :טינ עקיצנייא יד
 .ןעמרָאֿפ (עשירענעג) .ללּכ ערעייז ןוֿפ ןעגנוטֿפעהַאב עסיוועג

 טימ ענייא ךיז ןטֿפעהַאב םָארטש ןדעי ןוֿפ ןלײטדנַאטשַאב יד תעב
 ןוֿפ ןלײטדנַאטשַאב יד טימ קרַאטש טינ רָאג ךיז ייז ןטֿפעהַאב ,ערעדנַא יד
 רעד זַא ,ןגָאז רימ ןענעק טדערעג רעיונעג רעדָא .םָארטש רעדנַא םעד
 ןסַאלב םעד ןוֿפ טרעטשעגמוא ץנַאג ךעלטנייװעג טסילֿפ םָארטש רערָאלק
 שפיה טֿפָא טרעװ רע שטָאכ ,םָארטש רעסַאלב רעד זַא ןוא ;םָארטש
 ןגָארטעג ךרע ןסיװעג ַא ןיא לָאמ עלַא טרעװ ןוא ןרָאלק םעד ןוֿפ טמיטשַאב
 םעד קידנזָאל ,טײקיגנעהּפָאמוא עקידתושממ ַא ןטלַאהנָא ךָאד ןעק ,םיא טיִמ
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 עקיטַײזגעק יד ףיוא ןוט קוק ַא ןלעװ רימ ,ןסילֿפקעװַא םָארטש ןוָאלק

 .עדייב יד ןוֿפ ןעגנּוקריװ

 ,ןעקנַאדעג ףיונוצ ןלעטש סָאװ ,ןעגנוקעלּפטנַא עסַאלב עקידרדסּכ יד

 ןעמוק סָאװ ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק יד דַארג ןטסנעלק ןיא ןרעדנע טינ ןענעק

 ,ןעמַאנסיױא ןוֿפ סַאלק ןרעדנוזַאב ץנַאג ַא ָאד קידנזָאלסיױא .רָאֿפ זדנוא

 יד ,ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק יד ןרעװ ,ןעלדנַאהַאב רעטעּפש ןלעװ רימ ןנלעוו

 .עסַאלב יד ןוֿפ טסולֿפנַײאַאב טינ טקעריד ,ךיז ןרעדנע סָאװ יד ןוא עקידנעטש

 ַא ןוֿפ ןלײטדנַאטשַאב סלַא רעטנוא דךייש ךיא עכלעוו ,ןעגנוקעלּפטנַא יד

 סלַא ,טגיו ןוֿפ ַײרעֿפַײֿפ יד סלַא ,םי ןוֿפ סעילַאװכ יד סלַא ,טֿפַאשדנַאל

 טסולֿפנַײאַאב טינ ןיטולחל ןרעװ ,ןשטנעמ ןוא רעגעגעװ ןוֿפ ןעגנוגעװַאב

 רעטנוא דייש ךיא עכלעװ ,ןעגנוקעלּפטנַא עסַאלב עקידנטיײילנַאב יד ןוֿפ

 ןעעדיא ענַײמ סלַא

 טרעוװ ןעגנוקעלּפטנַא עסַאלב יד ןוֿפ םָארטש רעד ,טַײז רעדנַא רעד ןוֿפ

 סָאד רע טײטשַאב לָאמטֿפָא .ערָאלק יד ךרוד טרעדורעצ סָאװטע לָאמ עלַא

 ערָאלק יד ןָא טסעֿפ ךיז ןטלַאה עכלעװ ,ןעגנוקעלּפטנַא עסַאלב ןוֿפ בור

 ןוא תונֹורכז --- לברַאֿפ ןעייג ייז ןעװ ,ייז טימ ןגָארטעגטימ ןרעװ ןוא

 ערָאלק יד טימ ןדנוברַאֿפ קידנעַײז ,עכלעוו ,ייז ןֿפור רימ יו ,ןשינערעהוצנָא

 ?טנַא ןוֿפ עסַאמ עצנַאג יד טעמּכ ןרימרָאֿפ ,ייז ןֿפַאש סָאװ ןעגנוקעלּפטנַא

 ,ךיז טדער סע יו ,ןענַײז רימ ןעװ ,ןטַײצ ערעדנַא ןיא ,ןעגנוקעלּפ

 ןַא זױלב םָארטש ןסַאלב םעד ןוֿפ גנורעטש יד זיא ,ןעקנַאדעג ןיא ןָאטרַאֿפ
 עסַאלב ענױזַא קיניײװ ךיז ךָאנ ןּפנללש ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק יד .עקיֿפױא;ביױא
 שינעטנעקרעד ַא ףיווצ ךיז טלעטש סע לֿפיװ ףיוא רָאנ ,ןעגנוקעלּפטנַא

 ןשטַײט עכלעוו ,ןעעדיא עסיװעג ןָא ךיז ןּפעלק קורדנַײא ןדעי וצ :ײז ןוֿפ

 םָארטשּפױה ַא ןסילֿפ ןיא טלַאה רעבָא עלַײװרעד .ַאזַא רעדָא ַאזַא סלַא סיוא םיא

 ערָאלק יד וצ טינ תוכַײש ןייק רָאג טָאה רעכלעוו ,ןעגנוקעלּפטנַא עסַאלב ןוֿפ

 ןעק סע רעדָא ,ןריזַאטנַאֿפ טֿפור ןעמ סָאװ רשֿפא זיא סע -- ןעגנוקעלּפטנַא

 ,טייקטײרטשעצ ןוֿפ דנַאטשוצ ַא ןיא ,לָאמַא ןוא ,ןעקנעד ןוֿפ סעצָארּפ ַא ןַײז

 וַא ,רעבירַא טַײװ יוזַא ןעגנוקעלּפטנַא עסַאלב ןוֿפ םָאוטש רעד טָא טגעוו

 .טיג םולֿפנַײא ןייק רָאג טעמּכ םיא ףיוא טָאה םָארטש רערָאלק רעד

 סָאװ ,ןעגנקעלּפטנַא סעירעס עקידנֿפױלגעמַאזוצ יד טָא ןענַײז רעבירעד

 ,טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא ךיז טימ טֿפעהַאב זיא ייז ןוֿפ ערעדעי

 טרעװ עירעס ערָאלק יד .ערעדנַא יד טימ ענייא טֿפעהַאב זַײװליײט זיולב

 עסַאלב יד שטָאכ ןוא ;ןכש ןקידנעײגַײברַאֿפ ריא ןוֿפ טסולֿפנַײאַאב טינ רָאג

 רעקיײברעד רעד ןוֿפ ךרע ןסיוועג ַא ןיא טסולֿפנַײאַאב לָאמ עלַא זיא טירעס

 רערָאלק רעד ןוֿפ ןגָארטעגקעװַא ןצנַאג ןיא טֿפָא טרעוו ןוא עירעס רערָאלק

 .טרעדנוזעגּפָא סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןרעוו ןגעװטסעדנוֿפ יז ןעק ,עירעס

 ָאד ןעמ ףרַאד קוליח ןשיטסירעטקַארַאכ ןקיטכיוו רעייז ןרעדנַא ןַא ךָאנ

 ןסַאלק עדייב יד טָא עכלעוו רעטנוא ,ןעגנוגנידַאב יד .ןענעכיײצַאב יונעג
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 ענַײז טָאה סַאלק רעדעי ןוא ,ענעדײשרַאֿפ ןענַײז ,רָאֿפ ןעמוק ןעגנוקעלּפטנַא

 רעײגרָאֿפ עטקעריד יד ןריּפשכָאנ רָאנ ןעק ןעמ ןעװ .,ןעגנוגנידַאב ענעגייא

 ערָאלק ערעדנַא ןענַײז ייז זַא ,סױרַא ךיז טזַײװ ,ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק יד ןוֿפ

 יד ןופ רעײגרָאֿפ יד זַא ,ןגָאז טינ ןענעק רימ שטָאכ ןוא ;ןעגנוקצלּפטנַא
 עטסקיטכיוו יד רעבָא ןגיל ,אֿפוג ךיז ןשיװצ ןצנַאג ןיא לָאמ עלַא ןגיל עסַאלב

 ןיא ןקיטיינ ךיז ןלעװ ןעגנוטּפוהַאב יד טָא ,ךיז ןשיװצ ןצנַאג ןיא ָאי יז ןוֿפ
 ,גנורעלקרעד לסיב שּפיה ָא

 ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק עלַא ןיא ןעגנורעדנע יד זַא ,רָאלק זיא סע
 םרָאֿפ ןיא םייוניש יד ,ןעגנַאלק ,ןעגנוגעװַאּב יד --- ןטכַארטַאב רימ עכלעוו

 סָאװ ,ןעגנורעדנע רעדָא ןענַײז -- ןכַאז עקימורַא יד ןָא ןֿפור רימ סָאװ סָאד ןוֿפ

 סָאװ ,ןעגנורעדנע רעדָא ,ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק עקידרעירֿפ עסיוועג ןוֿפ ןעמוק

 .ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק יד ןוֿפ עקינייא .ןָא טינ ךיז ןעעז רעײגרַאֿפ ערעייז
 טעז סע יװ ,ןרעהעג סָאװ ןעגניגנידַאב עסיוועג רעטנוא רָאנ רָאֿפ ןעמוק רעבָא

 :כיזנָא ערעדנַא ןוא ןרילָאק ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא יד .סַאלק רעדנַא ןַא וצ ,סיוא

 גנונעֿפע יד זיא סָאװ רעבָא .ןגיוא ענעֿפָא ןבָאה רעירֿפַא ןזומ ןעמרָאֿפ עקיט

 זיא סָאד ?ָאד ןצונַאב רימ סָאװ ןענימרעט יד ןוֿפ ןעניז םעד ןיא ןגיוא יד ןוֿפ

 עקידרעירֿפ יד .ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק עסיוועג ןוֿפ גנוריסַאּפ ַא שממ לעופב

 ,ןעגנוקעלּפטנַא עסַאלב ןוֿפ עקַאט טײטשַאב ןגיוא יד ןענעֿפע ןוֿפ עעדיא

 ןוא .ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק ןוֿפ טײטשַאב יז ןענעֿפע ןוֿפ טקַא רעד רעבָא

 סָאװ  ,ּפָאק ןוֿפ ןוא ןגיוא יד ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד ענונב טלוב רעמ ךָאנ זיא סָאד

 ךיוא ענעגייא סָאד ,ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק ןוֿפ סעּפורג עַײנ ןעמוק יז ךָאנ

 ןָא ןֿפר רימ עכלעװ ,ןעגנוקעלפטנַא ערָאלק יד ןוֿפ רעײגרָאֿפ יד עגונב

 רעטנוא רָאֿפ ןעמוק ןרעדנע ךיז ןענעק סָאװ יד עלַא .קורד ןוא גנורירַאב

 טנַאקַאב זדנוא ןענַײז עכלעוו ,ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק עסיוועג ןוֿפ ןעגנוגנידַאב

 רַאֿפ ןעגנוגנידַאב יד זַא ,תמא זיא סע .גנונַאּפש-לקסומ ןופ ןעגנודניֿפמע סלַא

 ןעעדיא ענעי :סַאלק ןסַאלב םעד ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא ןענַײז ןעגנוגנידַאב יד טָא

 ןוא ,ןטייקיטעט :לקסומ יד רַאֿפ רעירֿפַא ןעמוק עכלעוו ,ןטייקיטעט:לקסומ ןוֿפ

 סָאד זַא ,טקַאֿפ םעד ןוֿפ ךיז טמענ סָאװ עיצַאקילּפמָאק ַא וצ רימ ןעמוק ָאד

 ערָאלק עּפורג ַא יװ זדנוא רַאֿפ םײטש רעּפרעק רעד ןָא טֿפור ןעמ סָאװ

 --ןֿפוא ןלעיצעּפס ַא ףיוא עסַאלב יד טימ ןדנוברַאֿפ זיא סָאװ ,ןעגנוקעלּפטנַא

 ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק עסיװעג ןענעק ןיילַא םיא ןיא רָאנ סָאװ ,ןֿפוא ַצזַא

 ,םַאנסיוא ןכעלנע ןַא ןענָאמרעד ךיוא ָאד זֹומ ןעמ ,עסַאלב ךרוד ןרעו ןֿפַאשעג

 אקוװד טניד רעכלעװ ,םַאנסױא ןַא --- וצ זדנוא ןלעטש סעיצָאמע יד סָאװ

 ןַא ,תמא זיא סע תעב םערָאװ ,גנוטּפױהַאב עניימעגלַא יד ןקיטעטשַאב וצ

 .סעֿפינַאמ ערָאלק טרָאס רעסיוועג ַא יװ ןרעװ טכַארטַאב ןֿפרַאד סעיצָאמע יד

 ןעגנוקעלּפטנַא עסַאלב יד ןוֿפ ןרעוו ןֿפַאשעג ןגעװטסעדנוֿפ ןענעק ןֹוא ,סעיצַאט

 ,ןעגגוגנידַאב יד סָאװ רַאֿפרעד זַא ,תמא ךיוא זיא ; ןעעדיא ןָא ןֿפור רימ סָאװ

 ,ןעגנוקעלּפטנָא עטָאלב יד ןשיװצ ךיז ןעניֿפעג ,רָאֿפ ןעמוק ייז עכלעוו רעטנוא
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 ץוביק טענײמעגלַא ןקיבלעז םעד וצ ןרעהעג ייז יו ,עקַאט ייז רימ ןריציֿפיסַאלק

 ערָאלק ערעדנַא יד טימ סַאלק ןייא ןיא טינ ייז ןלעטש ןוא ,עסַאלב יד יװ

 רעבָא .רעטַײװ ױזַא ןוא ,תוחיר ,ןקורד ,ןעגנַאלק ,ןרילָאק יװ ,ןעגנוקעלפטנַא

 זדנוא ןענַײז סָאװ ,ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק ערעדנוזַאב יד טָא קידנזָאלסױא

 ןריציֿפיסַאלק רימ עכלעוו ןוא סעיצָאמע ןוא ןעגנונַאּפש ערעלוקסומ יװ טנַאקַאב

 רַאֿפ ןעגנוגנידַאב יד זַא ,עקירעביא עלַא ןגעװ ןגָאז רימ ןענעק ,רעדנוזַאב

 סָאװ ןעגנוקעלּפטנַא ןענַײז ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק סלַא ץנעטסיסקע רעיײיז

 ,סַאלק םענעגייא רעייז וצ ןרעהעג

 ךס ַא םגה .תמא ןלעלַארַאּפ ַא רימ ןעניֿפעג םָארטש ןלעלַארַאּפ םעד ןיא

 ףךרוד טכַאורבעגסױרַא זַײװלײט ןרעװ סָאלק ןסַאלב םעד ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא

 ,ןגָאז רימ יװ ,סױרַא ןֿפור עכלעו ,סַאלק ןרָאלק םעד ןוֿפ ןעגנוקעלפטנַא

 ןוֿפ בור יּפ .לֹע ןטַאטלוזער עקיזָאד יד ּפָא רעבָא ןעגנעה ,ןסולש ןוא תונורכז

 טקור ןקלָאװ ַא .סַאלק ןסַאלב םעד וצ ןרעהעג עכלעװ ,העײגרָאֿפ עסיוועג
 ןוֿפ םָארטש םעד ףױא גנוקריוו ַא ןבָאה ןעק ןוא ןוז רעד רעביא ןָא ךיז

 ,ןענעגער דלַאב טעװ סע זַא ,קנַאדעג ַא ןעמוקֿפױרַא ןעק סע :טינ רעדָא ןעעדיא

 קוליח ַא -- רעטַײװ ןייגנָא ךיז ןעק גנַאג .ןעקנַאדעג רעקידרעיוֿפ רעד רעדָא
 .ןעקנַאדעג יד ןשיװצ ןעגנוגנידַאב יד ןוֿפ טמיטשַאב ךעלועּפמַײשַאב טרעוו סָאװ

 ןֿפרסױרַא ןענעק וצ טָאה גנוקעלּפטנַא ערָאלק ַא סָאװ ,טֿפַארק יד ,רעדיוו

 ץגעטסיסקע רעקידרעירֿפ רעד ןוֿפ ּפָא טגנעה ,ןעגנוקעלּפטנַא עסַאלב עסיוועג

 טינ לָאמ ןייק בָאה ךיא ביוא ,ןעגנוקעלּפטנַא עסַאלב עטסַאּפעגוצ עסיוועג ןוֿפ

 םיא עז ךיא ןעװ ,יירשעג ןַײז טעװ ,לגױֿפּפמוז ַא ןוֿפ לוק םעד טרעהעג

 ןעקנעדעג רָאנ ףרַאד ןעמ ןוא ,לגױֿפ ַאזַא ןוֿפ עעדיא ַא ןֿפַאש טינ ,טיּנ

 יװ ,ןעזוצנַײא ידּכ ,ןֿפורסױרַא ןעק ךַאז ןייא ןעקנַאדעג ענעדיײשרַאֿפ עכלעוו

 עריא ןוֿפ ּפָא טגנעה גנוקעלּפטנַא רעסַאלב רעדעי ןוֿפ גנוריסַאּפ יד ךעלטנירג
 ,רעירֿפ ןעמוקעג ןענַײז סָאװ ,ןעגנוקעלּפטנַא עסַאלב עועדנַא וצ ןתוכילש

 .ןעמַאזוצ ןעמוק סָאװ רעדָא

 רשֿפא ןוא ,עטסקידריװקרעמ יד ןוֿפ םענייא וצ ףוסל רימ ןעמוק ָאד

 ןסַאלק ייהצ עקיזָאד יד ןשיװצ םיקוליח יד ןוֿפ ,ןטסקיטכיו םעד וצ

 טשרָאקָא זיא סָאװ םעד ןוֿפ ךשמה ַא זיא סָאװ ,קוליח ַא וצ --- ןעגנוקצלפטנַא
 ןענַאטַאב וצ םיא יַאדּכ זיא סע סָאװ קוליח ַאזַא רעבָא ,ןרָאװעג ןזיװעגנָא

 ףעטנוא ןיולב טיג ךיז ןדייש גנוריסַאּפ רעד ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד ,רעדנוזַאב
 וצ רעהעג ,ןענעקרעד ךיז שזָאל יז ןעװ ,עפורג שדעי סָאװ ,טקַאֿפ םעד ךרוד

 רעטנוא רעטַײװ ךיז ןדייש ייז רָאנ ,ןעגנוקעלפטנַא סָאלק םענענייא ריא
 סַאלק ןכַאװש םעד ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא יד ,ןֿפוא ןקיטַײדַאב רעייז ַא ףיוא
 ןֿפרעגסױרַא רעדיװ ןענעק ייז ;ןעניֿפעגסױא ןעק ןעמ עכלעוו רעײגרָאֿפ ןבָאה

 ןענעק ןוא ,ןעמוקרָאֿפ רעייז ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד קידגריֿפנַײרַא ןרעוו

 רעבָא ןעגנוקעלּפטנַא יד .ןעגנוגנידַאב ערעדנַא קידנריֿפנַײא ןרעו טקירדרעטנוא

 גנולעטשרָאֿפ רעקידרעירֿפ ַא ןָא דנַאנַאכָאנ רָאֿפ ןעמוק סַאלק ןוָאלק םעד ןוֿפ
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 רעדָא עטנַאקַאב רעטנוא ,ןלַאֿפ ךס ַא ןיא ןוא ;.רעײגרָאֿפ ערעייז ןוֿפ

 ןֿפוא ןַא ףיוא ןדניװשרַאֿפ רעדָא ךיז ייז ןטלַאה ,ןעגנוגנידַאב עטנַאקַאבמוא

 ,ןרעוו טרילָארטנָאק טינ ירמגל ןענעק ןעגנוגנידַאב ערעייז זַא ,טזַײװַאב סָאװ

 ערעזדנוא ןוֿפ סולֿפ םעד רעביא טכערב ,לשמל ,ץילב ַא ןוֿפ קורדנַײא רעד

 ,ןטנַאקיזומ עינַאּפמָאק ַא ןוֿפ ןעגנַאלק יד ,גנונערָאװ ַא ןָא ןיטולחל ןעקנַאדעג

 ןקידתונכש ןיא רעלעט ענעכָארבעצ ןוֿפ רעדָא ,סָאג ןיא ןליּפש ןָא טבייה סָאװ

 ןוֿפ יײס ןעגנוקעלּפטנַא טנעזעוװעג רעירֿפ ןייק טימ ןדנוברַאֿפ טינ ןענַײז ,רעמיצ

 ןעמוק סָאװ ,ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק יד ,סַאלק  ןרָאלק םעד ןוֿפ ַײס ,ןסַאלב םעד

 ,עסַאלב יד ןוֿפ םָארטש םעד ןיא דנַאנַאכָאנ ןַײרַא טֿפָא ךיז ןסַײר ,טכירעגמוא

 ,דנּוװ ַא ,טקערידמוא טינ וליֿפַא ןוא ,טקעריד ןסולֿפנַײאַאב טינ ייז ןענעק עכלעוו
 ערָאלק ַא ןיא ,ןטניה ןוֿפ ּפַאלק ןקרַאטש ַא ךרוד ןרָאװעג טכַאמעג זיא סָאװ
 טינ ןעװעג טינ ןענַײז גנוריסַאּפ רעד ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד סָאװ ,גנוקעלּפטנַא

 יד ןוא ,ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק יד ןשיװצ טינ ןוא עסַאלב יד ןשיװצ

 .ערָאלק יד טימ ןדנוברַאֿפ ןענַײז סײקיטֿפַאהרעױד ריא ןוֿפ ןעגנוגנידַאב

 םעד ַײב ּתעב זַא ױזַא ,ןֿפוא ןטקעלּפטנַא-טינ ַא סעּפע ףיוא ןעגנוקעלּפטנַא

 יד ןשיװצ לָאמ עלַא גנוריסַאּפ רעד ןוֿפ ןעגגוגנידַאב יד ןענַײז סַאלק ןסַאלב

 ןענַײז ,ןעגנוקעלּפטנַא עקידנריטסיסקע .טימ רעדָא עקידנריטסיסקע 4 רעירֿפ

 ,ָאטינ טֿפָא גנוריסַאּפ רעד ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד סָאלק ןרָאלק םעד ןיא

 עכלעו ןיא ,ןכירטש:רעטקַארַאכ עטלוב ךס ַא רימ ןעניֿפעג ױזַא טָא

 ןוא ,ערעדנַא יד וצ עניײא ךעלנע ןענַײז סַאלק ןייא ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא יד

 רוציקב רימָאל .סָאלק רעדנַא םעד ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא יד וצ ךעלנע .טינ

 ןענַײז סַאלק ןייא ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא יד .ןכירטש עטלוב יד טָא ןלייצרעביא
 ןטשרע םעד ןוֿפ ענעי .עסַאלב ןענַײז סָאלק רעדנַא םעד ןוֿפ יד ןוא ,ערָאלק

 יד .סעיּפָאק ןענַײז סָאלק רעדנַא םעד ןוֿפ יד תעב ,ןלַאניגירָא יד ןענַײז סַאלק

 ןקיטרַאגדײשרַאֿפ ַא רעדָא עירעס ַא ערעדנַא יד טימ ענייא ןרימרָאֿפ עטשרע

 ןרימרָאֿפ עטייוצ יד ןוא ;ןסירעגרעביא טינ לָאמ ןייק טרעוו סָאװ ,םָארטש

 סָאװ ,םָארטש ַא רעדָא עירעס עלעלַארַאּפ ַא ערעדנַא יד טימ ענייא ךיוא

 ןענעקרעד רימ ,טגָאזעג רעיונעג רעדָא ;ןסירעגרעביא טינ לָאמ ןייק טרעוו

 יד .ייז ןוֿפ רענייא ןיק ןיא סַײררעביא ןטקעריד ןייק טינ לָאמ ןייק

 ערעדנַא יד טימ ענייא ךיז ןטֿפעהַאב סַאלק ןטשרע טעד ןוֿפ ןעגנוקעלפטנַא

 ןטֿפעהַאב ױזַא וא ;רעװק רעד ןיא ךיא רָאנ ,גנעל רעד ןיא רָאנ טינ
 ןשיװצ ןעגגוטֿפעהַאב יד .סַאלק רעדנַא םעד ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא יד ךיוא ךיז

 רעד ןוֿפ ײס ,גנעל רעד ןוֿפ ַײס ,סַאלק ןטשרע םעד ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא יד

 יד ןשיװצ ןענגנוטֿפעהַאב יד רעבָא ;ןסַײררעדנַאנוֿפ טיג ךיז ןזָאל ,רעװק

 ןרעװ ןסירעגרעדנַאנוֿפ ֿבור סָאד ןענעק סַאלק ןטייווצ םעד ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא

 םָארטש רעדָא עירעס רעדעי ןוֿפ רעדילגטימ יד תעּב .גנירג ץנַאג

 טינ ןעק םָארטש רעד זַא ,ערעדנַא יד טימ ענייא טֿפעהַאב ױזַא ןענַײז
 ןבעל רענייא ןֿפױל סָאװ ,ןעמָארטש ייוװצ יד ןבָאה ,ןרעו ןסירעגרעביא
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 עסַאמ עסיֹורג יד -- ךיז ןשיװצ גנודניברַאֿפ סָאװ קיצניװ ,ןרעדנַא םעד
 ,ןסַאלב םעד ךרוד ןרעוו טרעדנעעג טיג ןיטולחל ןעק םָארטש ןרָאלק םעד ןוֿפ
 ןרָאלק םעד ןוֿפ ןרעװ טרעדנוזעגּפָא טעמּכ ןעק םָאוטש רעסַאלב רעד ןוא
 ןעמוק סַאלק ןדעי ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא יד עכלעוו רעטנוא ,ןעגנוגנידָאב יד
 סָאלק ןסַאלב םעד ןיא תעב רעבָא ;אֿפוג סַאלק רעייז וצ ןרעהעג ,רָאֿפ
 םעד ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד ןענַײז ,ןענַארַאֿפ לָאמ עלַא ןעגנוגנידַאב יד ןענַײז
 רעד רעסױא ּוװ ץעגרע ןגיל רָאנ ,ןענַארַאֿפ טינ לָאמטֿפָא סַאלק ןרָאלק
 יד ּפָא ןלייט ,סע טסייה ,ןכירטש :רעטקַארַאכ ערעדנוזַאב ןביז ,עירעס
 .ןרעדנַא םעד ןוֿפ םענייא ןעגנוקעלּפטנַא ןסַאלק ייווצ עקיזָאד

 ןבָאה רימ !ןעמעלַא םעד טָא ןוֿפ גנוטַײדַאב יד זיא סָאװ 8
 יד סָאװ ,גנוטּפױהַאב יד זַא ,גנוניימ רעד טימ זילַאנַא ןקירָאֿפ םעד ןביוהעגנָא
 עסיועג ןקיטעטשַאב זומ ,החנה עטסעֿפ ַא יװ קעװַא טלעטש עיֿפָאסָאליֿפ
 עלַא עכלעו ןיא ,טייקכעלנעמוא ןוא טייקכעלנע ןוֿפ ןסַאלק עטצעלרעלַא
 עלַא זַא ,ןענוֿפעג רימ ןבָאה ָאד ןוא ;ףיױנוצ ךיז ןסיג ןסַאלק ערעדנַא
 ענױזַא ייווצ ןיא ןלײטנַײא ךיז ןזָאל ןרַאבנעקרעדמוא םעד ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא
 ?ןכילגעג גנולײטנַײא יד טָא זיא סָאװ וצ -- המוד רֿבדה המל .ןסַאלק

 טקעיבָא ןשיװצ גנולײטנַײא רעד וצ ךעלרעּפמַײשַאב ךיז טכַײלגרַאֿפ יז
 יד ןשיװצ םיקוליח עלַא ןוֿפ ןטסֿפיט םעד ןַײא ןעעז רימ .טקעיבוס ןוא
 טס בל עז ןיא ייז ןריּפורג רימ ןעוו ,ןרַאבנעקרעדמוא םעד ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא
 .טינ ַא ןרימרָאֿפ עכלעו ,ןעגנוקעלּפטנַא עסַאלב יד .טסבלעז-טינ ןוא
 ןיא ערעדנַא יד ןוֿפ רעטנוא ךיז טדייש סָאװ ,סצנַאג ןכָארבעגױעטנוא
 ענַײז ןוֿפ גנוגנידַאב .ץנעטסיסקע רעד ןיא ןוא גנוטֿפעהַאב ,תוכיא ,תומּכ
 ןעגַײז סָאװ ,ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק יד ןוא ;ָאגע רעד ןָא רימ ןֿפור ,ןלייט
 עקיגנעהּפָאמוא ןבָאה ןוא סעסַאמ עסיורג ךרע :יֿפל ןיא ןדנובעגֿפױנוצ טסעֿפ
 ןוא רעסעב רעדָא .ָאגע:טינ רעד ןָא רימ ןֿפור ,ןעגנוגנידַאב - ץנעטסיסקע
 יד ךיז טימ טגָארט ןעגנוקעלּפטנַא סַאלק רעדעי ,טגָאזעג רעקיטכיר
 ,ךיז טקעלּפטנַא סָאװ טֿפַארק ַא סעפע ןוֿפ ארֿבס ערַאבטַײרטשַאב:טינ
 סָאװ טֿפַארק יד רימ ןעניימ ָאגע .טינ ןוא ָאנע רעטרעװ יד טימ ןוא

 טקעלּפטנַא סָאװ טֿפַארק יד ןוא ,ןעמרָאֿפ עסַאלב יד ןיא ךיז טקעלּפטנַא -
 .ןעמרָאֿפ ערָאלק יד ןיא ךיז

 ערעייז טימ ,ןֿפירגַאב עטקינײארַאֿפ יד טָא ןרעװ ,ָאד ןעעז רימ יװ
 רָאנ ;ןֿפוא ןרַאברעלקרעדמוא ןַא סעּפע ףיוא ןֿפַאשעג טינ ,ןעמענ עטצעזעגנגעק
 ןעק ןעמ ןכלעוו ןגעק ,ןעקנעד ןוֿפ ץעזעג ןטצעל םעד ןיא טגיל גנורעלקרעד רעייז
 טײקגדײשרַאֿפ רעדָא טייקכצלנע ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב עקידנעטש סָאד ,ןרילעּפַא טינ
 זיא ןוא ;אֿפוג טייקידנעטש ןַײז בילוצ ןעמעננָא ךיז טזָאל סָאװ ,ַאזַא זיא
 ךעלגעממוא ז א םיא ןיא םערָאװ ,םזיציטּפעקס םעד רעבירַא טגיײטש סָאװ ,ַאזַא
 :טינ םעד ןוֿפ טסבלעז םעד ןליײטּפָא עקידחליחּתכל סָאד .ןעלֿפײװצ וצ וליֿפַא
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 ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב ןקידנעטש םעד ןוֿפ טַאטלוװער רעטלמַאזעגנָא ןַא זיא טסבלעז

 שיטקַאֿפ טריטסיסקע קנַאדעג .,ןעגנוקעלּפטנַא ןשיװצ םיקוליח ןוא ןטייקכעלנע

 עסיוועג ןקישוצּפָא טונימ עדעי זדנוא טריֿפ סָאװ ,עיצקַא טרָאס םעד ךרוד רָאנ

 ןטֿפַאשנגיײא ליֿפ ױזַא ןבָאה ייז ןכלעװ טימ ,סַאלק ןייא וצ ןעגנוקעלּפטנַא

 טימ ,סַאלק רעדנַא םעד וצ ןעגגוקעלּפטנַא ערעדנַא ןוא ,ךעלטֿפַאשניײמעג

 עקילָאצמוא יד ןוא .ןטֿפַאשנגיײא עכעלטֿפַאשניײמעג ליֿפ ךיוא ןבָאה ייז ןכלעוו

 ?ָאצמוא סױװַא ןעגנערב סָאװ ,ןעגנוריציֿפיסַאלק עקיזָאד יד ןוֿפ סעיציטעּפער

 ,סַאלק ריא ןוֿפ ערעדנַא יד טימ גנוקעלּפטנַא רעדעי ןוֿפ ןעגנודניברַאֿפ עקיל

 ןוא סַאלק ןדעי ןוֿפ רעדילגטימ יד ןשיװצ גנודניברַאֿפ יד טָא סױרַא ןעגנערב

 .ןסַאלק ייווצ יד ןוֿפ גנודניבּפָא יד טָא

 ןוא ןעגנוקעלּפטנַא יד ןוֿפ גנורעדנוזּפָא יד טָא זיא טדערעג גנערטש

 לייט ןסיורג ַא ןיא עצנַאג ערעדנוזַאב ייווצ ןיא ךיז ןסיגֿפױנוצ רעיײיז

 ןרעוװ ייז שטָאכ ,ןלייטרוא עטכַארטעגכרוד רַאֿפ רעירֿפ טמוק ןוא ,ענַאטנָאּפס ַא

 יד םערָאװ .ןעמוק ןָא ןבייה ייז ןעו ,ןלייטרוא עניוזַא ךרוד טקיטעטשַאב

 סָאװ ,גנוקינײארַאֿפ טרָאס םעד רָאג טינ ןבָאה סָאלק ןדעי ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא

 ,סָאלק ןקיבלעז םעד ןוֿפ ןטקעיבָא ענלצנייא יװ טריּפורג ןרעװ ןוֿפ טמוק

 ,גנוקינײארַאֿפ עמיטניא רעמ ליֿפ יד ,ןעזעג ןבָאה רימ יו ,ןבָאה ייז רָאנ

 .ֿפױנוצ יד טָא .גנוטֿפעהַאב רעכעלקריוו רעייז ןיא ןסָאלשעגנַײא זיא סָאװ

 עכלעוו רָאֿפ ןעמוק סע רעדייא ,סױרַא ךיז טזַײװ גנוקינײארַאֿפ עקידנטלַאה

 ןענַײז ןתמא ןיא זַא ױזַא ,ייז ןריציֿפיסַאלק ןוֿפ ןטקַא עקיניזטסּוװַאב זיא סע

 ןוא טרעדנוזעגּפָא-טסבלעז םצעב ןעגנוקעלּפטנַא ןסַאלק עטרעקרַאֿפ ייווצ יד טָא

 רענייא ךיז קידנּפעלק ,סַאלק ןדעי ןוֿפ רעדילגטימ יד .טקינײארַאֿפ-טסבלעז
 ?רַאֿפ יד ןייֵלַא ןרימרָאֿפ ,רענגעג ערעייז ןוֿפ ךיז קידנרעדנוזּפָא ןוא ןרעדנַא םוצ

 .טסבלעז יד טָא .טקעיבוס ןוא טקעיבָא ףיונוצ ןלעטש סָאװ ,עצנאג עטקינייא

 סלַא ןטעטילַאודיװידניא ערעייז עצנַאג עטרימרָאֿפ יז ןוֿפ יד וצ טיג גניקינײארַאֿפ

 טגַײטש סָאװ ,ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא טײקטרעדנוזעגּפָא ענעי טיג ןוא ,עצנַאג

 רעטמיטשַאב רעירֿפ ןוֿפ רעד זיולב טֿפלעה לייטרוא רעד .לייטרוא םעד רעבירַא

 ןסַאלק עקירעהעג ערעייז ןיא ןַײרַא טלעטש רע סָאװ ,טימרעד גנורעדנוזּפָא

 "1 טימ טקיגײארַאֿפ רָאלק טינ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןעגנוקעלּפטנַא ענױזַא

 | .טרָאס רעייז ןוֿפ עקירעביא
 ןוֿפ טקַא רעטרזחעגרעביא קידנעטש ןייא ךָאנ ןַארַאֿפ שיטקַאֿפ זיא ספ

 טײרּפש ןוא ץַאזנגעק ןלַאטנעמַאדנוֿפ םעד טָא טקיַאטשרַאֿפ סָאװ ,לייטרוא

 זַא ,דנַאנַאכָאנ ךיז ןסיורעד רימ .םענַײז ןימרעט ןייא סיוא קרַאטש רעייז
 ןוֿפ גנוריסַאּפ רעד רַאֿפ ןעגנוגנידַאב יד ןעניֿפעגסױא לָאמ עלַא ןעק ןעמ תעב

 ןוֿפ גנוריסַאּפ רעד רַאֿפ ןעגנוגנידַאב יד ןעמ ןעק ,ןעגנוקעלּפטנַא עסַאלב יד

 ךיוא ךיז ןסיװרעד רימ .ןעניֿפעגסױא טינ לָאמטֿפָא ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק יד

 ערַאבמענרָאװ ןייק טינ ןבָאה עכלעוו ,ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק יד זַא ,דנַאנַאכָאנ

 ?רעירֿפ עסיוועג וצ ךצלנע ןענַײז ,ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק יד ןשיװצ רעײגרָאֿפ
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 ערָאלק יד ןשיװצ רעײגרָאֿפ ערַאּבמענרָאװ טַאהעג ָאי ןבָאה עכלעוו ,עקיד
 סױרַא טמוק ,ןעמַאזוצ ןעגנורַאֿפרעד ייווצ יד טָא קידנדניברַאֿפ ,ןעגנוקעלּפטנַא
 ןעגנוגנידַאב ןבָאה ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק עקינייא זַא ,ףירגַאב רעטסעֿפ רעד
 ערָאלק ןוֿפ םָארטש םעד ץוחמ ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,גנוריסַאּפ רעייז רַאֿפ
 ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק עלעיצנעטָאּפ יװ ןריטסיסקע עכלעוו --- ןעגנוקעלּפטנַא
 קיניזטסּוװַאב ךעלרָאלק . טינ רימ ןרעװ ױזַא ןוא .עלעוטקַא ןרעוו ןענעק סָאװ
 רעכלעו ,ץנעטסיסקע רעדָא טֿפַארק ןוֿפ חטש ןטיירב טצענערגַאבמוא ןַא ןוֿפ
 סָאװ ,ןעגנוקעלּפטנַא עסַאלב םָארטש םעד ןוֿפ טרעדנוזעגּפָא רָאנ טינ זיא
 ערָאלק יד ןוֿפ םָאוטש םעד ץוחמ ךיוא טגיל רָאנ ,ָאגע םעד ףיונוצ ןלעטש
 םעד ןוֿפ לייט םענענַארַאֿפ:טקעריד םעד ףיונוצ טלעטש סָאװ ,ןעגנוקעלּפטנַא
 .ָאגע-:טינ

 ןרעװ ןבעגעגּפָא טנעקעג טָאה סָאװ ,ץַאלּפ ןלָאמש םעד ןיא ,45 8
 .ײברַאֿפ ,ןֿפוא םענעמוקלוֿפמוא רעייז ַא ףיוא ןזיוװעגנָא ךיא בָאה ,םעד רַאֿפ
 ןקידמצע םעד ,ןעגנורעלקרעד עקיטיינ קידנזָאלסיוא ןוא תונעט .ןגעק קידנעייג
 סָאװ ,עיציזָאּפָארּפ רעקידהליחּתכל רענעי ןוֿפ גנוקיטכערַאב יד ןוא רעטקַארַאכ
 ןעמעננָא טנעקעג הליחתכל טלָאװ ךיא .דוסי ריא רַאֿפ טרעדָאֿפ עיֿפָאסָאליֿפ יד
 רשיה לכש רעד ןכלעװ ,תמא ןַא .תמא ןכעלדנע םעד טָא רעכיז ףיוא
 .טסבלעז רַאֿפ ןָא טמענ טֿפַאשנסיװ רעד ןוֿפ טירט רעדעי סָאװ ,טּפױהַאב
 טלעופעג טינ לָאמ ןייק טָאה רעקיזֿפַאטעמ ןייק סָאװ ןוא ,ךעלדנעטשרַאֿפ
 רעד טימ קידנעמוקסיורַא ,ןַײזטסּױװַאב ןוֿפ עגר ןייא ףיוא םיא ןּפוטשוצסױרַא
 ןרַאבנעקרעדמוא םעד ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא יד זַא ,(טַאלוטסָאּפ החגה רעטסעֿפ
 טלעװ יד ףיונוצ ןלעטש סָאװ ,סעּפורג ערעדנוזַאּב ייווצ ןיא רעדנַאנוֿפ ןלַאֿפ
 טנעקעג ךיא טלָאװ ,ןַײזטסּוװַאב טַײז רענעי ןוֿפ טלעוו יד ןוא ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ
 רעטעּפש ריא ןוֿפ החנה רעקיזָאד רעד ןוֿפ גנוקיטכערַאב יד ןעגנעהּפָא ןזָאל
 ןוֿפ טָאטלוװער ןטקערידמוא ןוא ןטקעריד ןדעי טימ גנומיטשנַלא רענעזיװַאב
 טָא ףױא טיובעג זיא רעטַײװ טמוק סָאװ ץלַא יװ ױזַא רעבָא ,גנורַאֿפרעד
 ריא ןצרוק ןיא ןזַײװּוצנָא יַאדּכ זיא סע זַא ,טנכערעג ךיא בָאה ,החנחה רעד
 טנעקעג טסנוז ןטלָאװ סָאװ ,ןקיטירק יד ןסילשוצסיוא ידּכ ,גנוקיטכערַאב
 יד טָא זַא ,זַײװַאב וצ יַאדּכ ןעועגסיוא רימ טָאה סע ,ןרעװ טכַאמעג
 טפילַאעדיא רעד יו ,עיזוליא ןייק טינ זיא שינעטנעקרעד עלַאטנעמַאדנוֿפ
 ,טקנעד רעקיטּפעקס רעד יװ ,טרעוו ןקיטֿפַאהלֿפײװצ ַא ןוֿפ טינ זיא ,טּפױהַאב
 :רעלקרעדמוא ןַא זיא יז זַא ,טלַאה טסילַאער - רוטַאנ רעד יװ טינ ךיוא ןּוא
 םעד ןוֿפ גנורעלקרעד עכעלצעזעג ַא זיא יז זַא רָאנ .עיציוטניא ערַאב
 ןַײז ןוֿפ ןצעזעג יד טיול ןלַאירעטַאמ ענַײז טעברַאַאב סָאװ +,ןַײזטסּוװַאב
 טמוק דיישרעטנוא םעד טָא ןוֿפ גנולעטשנַײא יד יו תויה ,טייקיטעט רעלַאמרָאנ
 רעד טָא יװ תויה ןוא ;ןעקנעד רעדעי רעדייא רעירֿפ טַײצ ןוֿפ רדס ןיא
 רימ ןענעק ,רוטקורטס עקיטטַײג עצנַאג רעודנוא ךרוד טגנירד דיישרעטנוא
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 ץנעטסיסקע ןַײז ןָא טינ ןעמענ רימ בא ,םיא ןגעװ ןעקנעד טינ רָאג ךָאד

 ?כערַאב וצ טייקכעלגעמ יד זילַאנַא רעד ןגעװטסעדנוֿפ זדנוא טיג ,רעכיז ףיוא

 ךיוא זיא רע זַא ,קידנזַײװַאב ,ץנעטסיסקע ןַײז ןופ גנוטּפױהַאב יד ןקיט

 עטלמַאזעגנָא יד ףיוא טיובעג זיא סָאװ ,טיצַאקיפיסַאלק ַא ןוֿפ טַאטלוזער רעד

 סָאד -- רעטרעװ ערעדנַא טימ .םיקוליח עטלמַאזעגנָא יד ןוא ןטייקכעלנע

 ?עלּפטנַא ןשיװצ ןעגנוטֿפעהַאב ןוֿפ גנורימרָאֿפ ַא זיולב אֿפוג זיא סָאװ ,ןעקנעד

 יד טרימרָאֿפ סע סָאװ ןעגנוטֿפעהַאב יד ךרוד ָאד טקרַאטשרַאֿפ ,ןעגנוק

 ,קידנריטסיסקע ןיוש טניֿפעג סע סָאװ ןעגנוטֿפעהַאב
 טמענ ,עיגילער טימ םענייא ןיא .עיֿפָאסָאליֿפ ןוֿפ תודוסי יד ןגעוװ ןַאּכ דע

 רימ יװ ,טָאה עכלעוו ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ אנקסמ עקידהליחּתכל יד ןָא עיֿפָאסַאליֿפ

 טמענ יז .תודוסי עלַא ןוֿפ ןטסֿפיט םעד ,לייט ןקידרעירֿפ םעד ןיא ןעזעג ןבָאה

 ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ סעצָארּפ ןקידהליחתכל ןסיוװעג ַא ןוֿפ טייקיטליג יד ןָא

 ןעק סע ןכלעװ ןָא ןוא ,ןעלגעמ טינ זיא סולש רעשיגָאל ןייק ןכלעוו ןָא

 ןָא ךיוא טמענ יז ןוא .גנונעקײלּפָא רעדָא גנוקיטעטשַאב ןייק ןַײז טינ וליֿפַא

 .ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ טקוד ָא ר פ ןקידהליחּתכל ןסיוועג ַא ןוֿפ טייקיטליג יד

 ךיוא רע זיא ,סעצָארּפ ןקידרעירֿפ ַא ןיא ןָא ךיז טייה רע שטָאכ רעכלעוו

 'סיוא טרעװ רע תֹויה ,סעצָארּפ םעד טָא ןוֿפ טקודָארּפ ַא ןעניז ןייא ןיא

 .רעקידתמא ןַא סלַא טלּפמעטשעג טרעװ ןוא סעצָארּפ םעד טָא ךרוד טריבורּפ

 ;טֿפַארק ערַאבנעקרעדמוא ןַא -- :ןענַײז תוחנה עטטעֿפ ערעזדנוא ,ןצרוק ןיא

 :טנַא יד ןשיװצ םיקוליח ןוא ןטייקכעלנע ערַאבנעקרעד ןוֿפ ץנעטסיסקע יד

 גנורעדנוזּפָא טנעגנורדעג ןוֿפרעד ַא ןוא ;טֿפַארק רעקיזָאד רעד ןוֿפ ןעגנוקעלּפ

 .טקעיבָא ןוא טקעיבוס ןוֿפ ענױזַא ןיא ןעגנוקעלּפטנַא יד ןוֿפ

 -- עיֿפָאסָאליֿפ ןוֿפ ןינע םצע םעד טימ ךיז ןעמענרַאפ רימ רעדייא

 זַײװלײט רָאנ זיא סָאװ ,ןסיו םעד ןוֿפ גנוקינײארַאֿפ עקידנעטשלוֿפ יד

 גנוקרעמַאב ַא ךָאנ ןכַאמ וצ קיטיינ זיא -- טֿפַאשנסיװ רעד ךרוד טקינײארַאֿפ

 יד ןיא טריּפורג ןענַײז סָאװ ,ןרַאבנעקרעדמוא םעד ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא יד

 ןלײטנַײא רעדיװ ךיז ןזָאל ,טסבלעז :טינ ןוא טסבלעז ןוֿפ ןעגנולײטנַײא ייווצ

 טרעװ טײקכעלקריװ רעייז סָאװ ,ןעמרָאֿפ ענײמעגלַא טסכעה עסיוועג ןיא

 לכש םעד ןוֿפ יװ טוג ױזַא ,טֿפַאשנסיװ רעד ןוֿפ עלַײװ עלַא ןעמונעגנָא

 ןזיװַאב זיא "טֿפַאשנסיװ ןוֿפ ןעעדיא עכעלדנע יד, לטיּפַאק םעד ןיא .רשיה

 רימ ןסייװ ,ךיז רַאֿפ טכַאוטַאב ,ןעמרָאֿפ עקיזָאד יד ןגעװ זַא ,ןרָאװעג

 ןכירבעג דנַאנַאכָאנ ןגעװטסעדנוֿפ ןוומ רימ יװ יזַא רעבָא .טשינ רָאנ

 ןכלעװ ןיא ,ןגָאז וצ קיטיינ זיא ,ןעמרָאֿפ יד ןענעכײצַאב סָאװ רעטרעװ יד

 .ןרעו ןענַאטשרַאֿפ ןֿפרַאד רעטרעוו עקיזָאד יד ןעניז



 לטיּפַאק רעטירד

 טפַארק ןוא גנוגעוואב ,ףָאטש ,טַײצ ,םיור

 ן'ֿפ ןקיטירק יד סָאװ ,דנַאטשוצ רעקיטסַײג רעשיטּפעקס רעד .40 8
 סָאמ רעטױרג ַא ןיא ךיז טמענ ,סױרַא ךעלטנייוועג ןֿפור עיֿפָאסָאליֿפ רעד
 ליֿפעג ַא ךעלטגייוועג טמוקַאב ןעמ .רעטרעוו ןוֿפ שטללטסיוא ןשלַאֿפ םעד ןוֿפ
 זיא ליֿפעג רעד ןוא ;קיױיפַאטעמ ןענעייל ןכָאנ עיזוליא רענײמעגלַא ןַא ןופ
 .ןַײז וצ ןעזעגסיוא טָאה טנעמונרַא רעד קיטליגדנע יװ ךרעיֿפל ,רעקרַאטש ַא
 .עג טינ לָאמ ןייק אמּתסמ טלָאװ עיזוליא רענײמענלַא ןַא ןוֿפ ליֿפעג רעד טָא
 :עג טיובעג קיטכיר לָאמ עלַא ןטלָאװ ןקורדסיוא עטכיורבעג יד ןעװ ,ןעמוק
 ,ןעגנוטַײדַאב עיצַאיצָאסַא יּפ-לע ןעמוקַאב ןקורדסיוא יד ןבָאה רעדייל .ןרָאװ
 עשיֿפָאסָאליֿפ ןיא ןבָאה יז סָאװ יד ןוֿפ ןדײשרַאֿפ ץנַאג ןענַײז עכלעוו
 .עלטנייוועג יד ןוֿפ ךעלדַײמרַאֿפמוא ךיז טכַארט סע יװ ױזַא ןוא ;סעיסוקסיד
 .םולח רעד רעקינײװ רעדָא רעמ סױרַא ןֿפרעד טמוק ,ןעגוטַײדַאב עכ
 ערעזדנוא טימ קימיטשנַײא טינ ױזַא זיא סָאװ ,םֹזילַאעדיא רעכעלנע
 ;ַאבכַײלג ןַײז א ןעמָאנעֿפ טרָאװ סָאד .ןעגנוגַײצרעביא עוויטקניטסניא
 ,םעד ןיא קידלוש לייט ןסױרג ַא ןיא ןעגַײז גנונַײשרעד טרָאװ קידנטַײד
 יד וצ תוכלשב טכיוובעג קידנעטש ייז ןרעװ ןדייר ןכעלטנייוועג ןיא
 ןלָאז רימ ,טכַאמ טייהגייוועג יד ,חיאר רעד ןוֿפ (סעיצפעצרעפ) ןעגנומעגרָאװ
 ץוחַא גנונַײשרעד ןגעװ ןעקנעד ןענעק טינ ,ןצנַאג ןיא טינ בױא ,טעמּכ
 טָאה ןע מ ָאנע 8 טרָאװ סָאד םגה ןוא ;טעז ןעמ טָאװ סעּפע ןוֿפ יו
 .רַאֿפ ןַײז ןוֿפ ןעַײרֿפַאב טינ ךיז רימ ןענעק ,גנוטַײדַאב ענײמעגלַא רעמ ַא
 רעכעלרעטרעװ ןַײז יא סָאװ ,גנונײשרעד טרָאװ םעד טימ גנודניב
 ,מנעלַאװיװקע

 ןגעװ ןסיװ רעזדנוא זַא ,טזַײװַאב עיֿפָאסָאליֿפ יד ןעװ ,רעבירעד זיא
 ,טסילשַאב יז ןעו -- לַאנעמָאנעֿפ ןַײז זיולב ןעק טלעװ רעכעלרעסיוא רעד



 159 + טֿפארק ןוא גנֹוגעווַאֿב ,ףָאטש ,טַײצ ,םיוֿפ

 טֿפור ,ןעגנונַײשרעד ןענַײז ,קיניזטסּוװַאב ןענַײז רימ עכלעוו ןוֿפ ,ןכַאז יד זַא
 יד יו ,גנודנעלברַאֿפ ַא ןוֿפ ןויער םעד זדנוא ןיא סױרַא ךעלדַײמרַאֿפמוא סע
 יד טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא ןכַאמ וצ לולע ױזַא ןענַײז ןעגנומעגרָאװ-היאר יד סָאװ
 ןעוסיוא סָאד זַא ,זדנוא ןזַײװַאב רעדליב עטוג .,גנורירַאב ןוֿפ ןעגנומענרָאװ
 ,טנװַײל ַא ףיוא ןברַאֿפ ןרוד ןרעװ טכַאמעגכָאנ טנעָאנ רעייז ןעק ןכַאז ןוֿפ
 טרעװ יז ןעװ ,ןרַאנּפָא ןעק היאר יד יװ ,רערעלק ךָאנ טזַײװַאב לגיּפש רעד
 סיוא ןשטַײט רימ ןעװ ,ןלַאֿפ עטֿפָא יד ןוא ,גנורירַאב ךרוד טקיטעטשַאב טינ
 ןוא ,ןגוא ערעזדנוא ףיוא ןרָאװעג טכַאמעג ןענַײז סָאװ ,ןקורדנַײא יד שלַאֿפ
 ,טינ רימ ןעעז ןתמא רעד ןיא סָאװ סעפע ןעעז רימ זַא ,ןעקנעד רימ
 ;עגנַײא רעד זַא ױזַא ,היאר רעד וצ יורטוצ רעזדנוא רעמ ךָאנ ןעלסיירטעצ
 טרָאװ עמַאס סָאד טקעטשעגנָא טָאה טייקרעכיז .טינ ןוֿפ קנַאדעג רענעסָאלש
 ערעטיירב ַא טרָאװ םעד טיג סָאװ ,רעבירעד עיֿפָאסָאליֿפ יד .ג נונ ַײ ש ר ע ד
 ּפָא זדנוא ןרַאנ םישוח ערעזדנוא עלַא זַא ,ןעקנעד וצ זדנוא טריֿפ ,גנוטַײדַאב
 יװ ,ןליֿפ ךיז ןלָאז רימ ,סע טכַאמ ױזַא ןוא ,ןגיוא יד יװ ןֿפוא ןקיבלעז ןֿפױא
 ןעמ ָאנע 8 רעטרעװ יד ןעוו .סעיזוליא ןוֿפ טלעװ ַא ןיא םורַא ןעמיווש רימ
 ,ןעגנודניברַאֿפ עשירעריֿפרַאֿפ ענױזַא טַאהעג טינ ןטלָאװ גנונַײש רע ד ןוא
 ,שיגעלמוטרַאפ עקיטסַײג ַא סעּפע רָאג ביוא ,סָאװ קיצניװ ןעמוקעגסױרַא טלָאװ
 סָאװ ,גנוק ריװ טרָאװ סָאד טכיורבעג רימ ןטלָאװ ייז טָאטשנָא ביוא רעדָא
 יד ןוֿפ רערעדעי סָאװ ,ןקורדנַײא עלַא ףיוא ןדנעװנָא טֹוג ױזַא טקנוּפ ךיז טזָאל
 םעד קנַאדעג ןיא ךיז טימ טגָארט סָאװ ןוא ,ןַײזטסּוװַאב ןֿפױא טכַאמ םישוח
 ,ןדנוברַאֿפ לַאער ױזַא טקנוּפ זיא סע ןכלעוו טימ ,ה ביס וויטַאלערָאק ןקיטיינ
 ןוֿפ ןטייקיניזמוא יד ןיא ןלַאֿפוצנַײרַא רַאֿפעג ּפַאנק ןיא ןעוװעג רימ ןטלָאװ
 .םזילַאעדיא

 טלָאװ ,ןבַײלברעביא טנעקעג ךָאנ טלָאװ סָאװ ,רַאֿפעג לסיב סָאד
 יד .רוטקערָאק עכעלרעטרעװ עקידרעטַײװ ַא טכַאמ ןעמ ןעו ,ןדניװשרַאֿפ
 .סיוא רעשלַאֿפ רעטנָאמרעד רעד ןופ סױרַא רעטציא טמוק סָאװ ,שינעלמוטרַאֿפ
 רימ ,גנושטַײטסיױא רעשלַאֿפ רעטרעקרַאֿפ ַא ךרוד רעסערג ךָאנ טרעװ ,גנושטַײט
 רעלַאנעמָאנע 8 רעד ןוֿפ טייקכעלקריוומוא עקידנעעזסיוא יד ןרעסערגרַאֿפ
 סָאװ טימרעד ,ןסיװ ןענעק רימ סָאװ עקיצנייא סָאד זיא סָאװ ,ץנעטסיטקע
 רימ עכלעוו ,ץנעטסיסקע רעלַאנעמונ ַא וצ טסַארטנָאק ןיא יז ןלעטש רימ
 זדנוא רַאֿפ ןעוועג יז טלָאװ ,ןסיוו טנעקעג יז ןטלָאװ רימ ןעוו זַא ,ןַײא ךיז ןדייר
 ,עיצקיֿפ רעכעלרעטרעוו ַא ןוֿפ ּפַא רעבָא ךיז ןרַאנ רימ ,ךעלקריוו רעמ תמאב

 עגַארֿפ יד זיא סָאד ;לַאער טרָאװ םעד ןוֿפ גנוטַײדַאב יד זיא סָאװ
 ,טקַאֿפ רעד ןוא ;הריקח רעשיזיֿפַאטעמ רעדעי ןוֿפ טנורג ןיא טגיל סָאװ
 תועד :יקוליח עשינָארכ יד ןוֿפ הביס ַא ךָאנ זיא ,טינ יז טכַארטַאב ןעמ סָאװ
 5ַאער טרָאװ םעד ןוֿפ גנושטַײטסױא רעד ןיא ,רעקיזיֿפַאטעמ יד ןשיװצ
 ןרַאגלּוװ םעד ןוֿפ טנעמעלע ןייא רעביא םיחוּכיו עשיֿפָאסָאליֿפ יד ןזָאּ
 ןוא ,ןטנעמעלע ערעדנַא ענַײז עלַא ןֿפרַאװרַאֿפ ייז תעב ,ןכַאז ןוֿפ ףירנַאב
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 רע ןעװ ,רעױּפ רעד .טײקנטלַאהעגסױא :טינ רעד ךרוד שינעלמוט ַא ןֿפַאש
 ,טביילג רע רָאנ ,םיא ןיא ךיז טניֿפעג ךַאז יד זַא ,טינ טלַאה ,ךַאז ַא טכַארטַאב
 רעכעלרעסיוא ןַא זיא ,קיניזטסּוװַאב זיא רע רעכלעװ ןוֿפ ,ךַאז יד זַא
 עמַאס םעד זיב סיוא ךיז טיצ ןַײזטסּוװַאב ןַײז זַא ,טניימ רע --- טקעיבָא
 יד ןוא גנונײשרעד יד זיא םיא רַאֿפ :טגיל טקעיבַָא רעד ּוװ ,ץַאלּפ
 זיא רעבָא רעקיזֿפַאטעמ רעד ,ךַאז עקיבלעז יד ןוא ןייא טייקכעלקריוו
 רָאנ טעטילַאער יד ןַײז ספוּת טינ ןעק ןַײזטסּוװַאב סָאד זַא ,טגיײצרעביא
 ןיא גנונַײשרעד יד רעבירַא רע טגָארט ױזַא ,ןוֿפרעד גנונַײשרעד יד זיולב
 ,טעטילַאער רעד ןגעװ .ןסיורד ןיא טעטילַאער יד טוָאל ןוא ןַײזטסּוװַאב
 לסיב שּפיה ַא ץלַא ךָאנ רע טקנעד ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ ןסיורד ןּבילבעג זיא סָאװ
 רעד ןגעװ טקנעד שטנעמ רעקידנסיװמוא רעד יװ ,רעגייטש ןקיבלעז ןֿפױא
 םעד ןוֿפ ןסיורד ןיא זיא טעטילַאער יד זַא ,טּפױהַאב ןעמ שטָאכ .גנונַײשרעד
 ןעמ טָאװ ,טייקכעלקריוו רעד ןגעװ קידנעטש ןעמ טדער ,ןַײזטסּוװַאב
 ןעמ סָאװ ,ןסיװ ַא ןעװעג טלָאװ סָאד יװ יווַא ,ריא וצ וצ טבַײרש
 רעד זַא ,םינּפ ַא טסעגרַאֿפ ןעמ ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ רעדנוזַאב טגָאמרַאֿפ
 םרָאֿפ עסיװעג ַא יװ ןַײז טינ טשינרָאג רעמ ןעק טייקכעלקריװ ןוֿפ ףירגַאב
 סָאװ -- זיא ןטכַארטַאב ףרַאד ןעמ סָאװ עגַארֿפ יד זַא ןוא ;ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ
 ?ןעמרָאֿפ ערעדנַא ןוא םרָאֿפ רעד טָא ןשיװצ תוכַײש יד זיא

 ;ןַײזטסּוװַאב ןיא גנוקריװ ענעטלַאהעגנָא ןַא רימ ןעניימ טעטילַאער רעטנוא
 ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא יװ ,טגנידַאבמוא רעדָא זיא סָאװ ,טײקנטלַאהעגנָא ןַא
 ןעמ תעב ,ךַאז ַא ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא יװ ,טגנידַאב רעדָא ,םיור ןוֿפ
 ןעמ טנעקרעד ,סע ןֿפַײרגַאב רימ יװ ,עלַאער סָאד ,טנַאה ןיא יז טלַאה
 רעד טָא ךרוד םערָאװ ,טײקנטלַאהעגנָא ןוֿפ עבָארּפ רעד ךרוד זיולב
 .עלַאערמוא סָאד ןָא ןֿפור רימ סָאװ םעד ןוֿפ ּפָא סע רימ ןלייט עבָארּפ
 ןוא ,ןגיוא יד רַאֿפ זדנוא טייטש סָאװ ,ןָאזרעּפ ַא ןשיװצ רעטנוא ןדייש רימ
 .סױרַא רימ ןענעק עעדיא יד סָאװ םעדכרוד ,ןָאזרעּפ אזַא ןוֿפ עעדיא רעד
 ןענעק ,ריא ףיוא ןקוק רימ תעב ,ןָאזרעּפ יד רעבָא ,ןַײזטסּוװַאּב ןוֿפ ןּפוטש
 יַצ ,קֿפס ןיא ןענַײז רימ ןעװ ןוא ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ ןּפוטשסױרַא טינ רימ
 רעד ןיא זדנוא ףױא ןרָאװעג טכַאמעג ןיא סָאװ ,קורדנַײא רעסיוועג ַא
 יד רימ ןסילשַאב ,עיזוליא ןַא זיא סע רעדָא ,תושממ ַא סעּפע טָאה ,רעטצניֿפ
 ,רעיונעג םיא טכַארטַאב ןעמ ןעוו ,ןָא טלַאה קורדנַײא רעד יצ ,םעד טיול ךַאז
 :לוֿפ ַא טָאה רע בוא ,תושממ ַא טָאה קוודנַײא רעד זַא ,ןטּפױהַאב דימ ןוא
 ,גנוטלַאהנָא עקידנעטש

 ײלַאער רעטנוא ןעניימ רימ סָאװ סָאד זיא טַײקנטלַאהעגנָא קיטכיר יו
 טָאה םזיציטירק רעד יװ םעדכָאנ סָאװ ,טקַאֿפ םעד ןוֿפ ןעז ןעמ ןעק ,טעט
 סָאד טינ זיא ,םיא ןוֿפ קיניזטסּוװַאב ןעגַײז רימ יװ ,עלַאער סָאד זַא ,ןזיװַאב
 ןרימרָאֿפ רימ סָאװ ,ןויער רעטמיטשַאבמוא רעד טבַײלב ,עלַאער וויטקעיבָא
 טולָאסבַא ןָא טלַאה סָאװ ,סעּפע ןוֿפ יװ ,ןלָאער 'וויטקעיבָא םעד ןגעוו
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 רעד ןוא .גנונַײשרעד רעדָא םרָאֿפ ,סודָאמ ןוֿפ ןעגנורעדנע עלַא רעטגוא
 םעד ןוֿפ ןויער ןטמיטשַאבמוא ןַא וליֿפַא ןרימרָאֿפ טינ ןענעק רימ סָאװ ,טקַאֿפ

 ,רעיודסיוא ןטולָאטבַא ןַא טָאה סָאװ סעּפע ןוֿפ יװ ץוחַא ןלַאער טולָאסבַא
 ,ןלַאער םעד ןוֿפ עבָארּפ עטצעל רעזדנוא זיא רעיודסיוא זַא ,רָאלק טזַײװַאב
 .ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא ןיא רָאֿפ טמוק סע יװ

 יװ רעמ טשינ זיא ,יז ןעקנעד רימ יװ ,טעטילַאער יד דלַאב יװ זיא
 ןַײז זדנוא רַאֿפ טַאטלװער רעד ןומ ,ןַײזטסּוװַאב ןיא טײקנטלַאהעגנָא
 רעדָא אֿפוג ערַאבנעקרעדמוא סָאד זיא ןעמענַאב רימ סָאװ סָאד יצ ,סנייא ץלַא
 בױא .זדנוא ףיוא קידנעטש טכַאמ ערַאבנעקרעדמוא סָאד סָאװ ,גנוקריוו ַא/

 טֿפור ,ןַײז גישמ טינ ןעמ ןעק רוטַאנ ריא סָאװ ,טֿפַארק זיא סע עכלעוו ַא
 עלַא ײבצג:רעּפרעק רעזדנוא ןוֿפ ןעגנוגנידַאב עקידנעטש יד רעטנוא סױרַא
 זיא ןַײזטסוװַאב ןוֿפ םרָאֿפ יד ביוא --- ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ םרָאֿפ עסיוועג ַא לָאמ
 ןיא ןַײז לָאז יז ןעװ ,ןעװעג טלָאװ טֿפַארק ענעי יװ ,קיטֿפַאהרעױד ױזַא
 ױזַא ןַײזטסּוװַאב ןרַאֿפ ןַײז טייקכעלקריװ יד טעװ טלָאמעד ,ןַײזטסּוװַאב
 עטגנידַאבמוא, יד טלָאװ .ןרעדנַא םעד ןיא יװ לַאֿפ ןייא ןיא קידנעטשלוֿפ
 :רעיוד ןַײז טנעקעג רָאנ יז טלָאװ ,קנַאדעג ןיא ןעװעג אֿפֹוג *ץנעטסיסקע
 טגגידַאב זיא סָאװ ,ץנעטסיסקע ןַארַאֿפ זיא ריא טָאטשנָא ביוא ןוא ;קיטֿפַאה
 זומ ,קיטֿפַאהרעױד רעקיניײװ טינ זיא רעבָא ,ןעקנעד ןוֿפ ןעמרָאֿפ יד ךרוד
 .לַאער רעקיניײװ טינ זדנוא רַאֿפ ןַײז יז

 .מוא ןַא ןבָאה רימ זַא ,םנטשרע -- :ןסולש יד טָא ןעיצ ןעמ ןעק ןוֿפרעד
 טגַײטש סָאװ ,טעטילַאער רעטולָאסבַא ןַא ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב טמיטשַאב
 רעטולָאטבַא רעד ךרוד ןֿפַאשעג טרעװ עכלעװ ןוא ןתוכַײש עלַא רעבירַא
 ןעגנורעדנע עלַא רעבירַא טבעל סָאװ סעּפע ןוֿפ זדנוא ןיא טײקנטלַאהעגנָא
 ַאלער ַא ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב טמיטשַאב ַא ןבָאה רימ זַא ,סנטייווצ ,תוכַײש ןוֿפ
 רעטנוא רעהֿפױא ןַא ןָא זדנוא ןיא ךיז טלַאה עכלעװ ,טייקכעלקריוו רעוויט
 םרָאֿפ רעדעי רעטנוא ןוא ,ןעמרָאֿפ עריא ןוֿפ רערעדנַא ןַא רעדָא רענייא
 זַא ןוא ;טליפרעד ןרעװ ןעמוקרָאֿפ ריא ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד יװ ,גנַאל ױזַא

 .ַאכָאנ זדנוא ןיא ךיז טלַאה יז יװ ױזַא ,טייקכעלקריו עוויטַאלער יד טָא
 ,ןעוועג טלָאװ טעטילַאער עטולָאסבַא יד יװ ,לַאער ױזַא זדנוא רַאֿפ זיא ,דנַאנ

 זיא קנַאדעג ַא דלַאב יװ ,סגטירד .טקעריד ןסיוו טנעקעג יז ןטלָאװ רימ ןעוו
 ןֿפַײרגַאב טעטילַאער עוװיטַאלער יד ןעמ ןעק ,תוכַײש רעטנוא רָאנ ךעלגעמ

 ױזַא ןוא ;טעטילַאער רעטולָאסבַא ןַא טימ גנודניברַאֿפ ןיא רָאנ עכלעזַא סלַא

 רעזדנוא ןיא ןָא טולָאסבַא טלַאה עדייב יד ןשיװצ גנודניברַאֿפ יד יװ

 .רעט יד יװ ,ןעניז ןקיבלעז םעד ןיא לַאער גנודניברַאֿפ יד זיא ,ןַײזטסּוװַאב
 .לַאער ןענַײז טדניברַאֿפ יז סָאװ ןענימ

 ענעי יורטוצ ןלוֿפ טימ ןעמענֿפױא רימ ןענעק ,סע טסייה ,ױזַא טָא

 ןעטשרע ןֿפױא ךיז טכַאד טֿפרַאװרַאֿפ עיֿפָאסָאליפ יד סָאװ ,ןֿפירגַאב עשיטסילַאער

 זיולב ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא ןוֿפ ןעמרָאֿפ יד רעטנוא זיא טעטילַאער םגה .קילב
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 טָא יו ױזַא ,ןגעװטסעדנוֿפ ,טעטילַאער רעטולָאסבַא רעד ןוֿפ גנוקריוו עטגנידַאב ַא
 -ַאבמוא ריא טימ תוכַײש רעכעלסַײרעצמוא ןַא ןיא טייטש גנוקריוו עטגנידַאב יד
 ןעגנוגנידַאב יד יו גנַאל ױזַא ,קיטֿפַאהרעױד ױזַא טקנוּפ זיא ןוא הביס רעטגניד
 יד וצ טלעטש סָאװ ,ןַײזטסּוװַאב םעד רַאֿפ לַאער ױזַא טקנוּפ יז זיא ,ןָא ןטלַאה
 עקידנטלַאהנָא יד ןענַײז ןקורדנַײא עקידנטלַאהנָא יד יו ױזַא ,ןעגנוגנידַאב עקיזָאד
 ןקעווצ עשיטקַארּפ רַאֿפ יז ןענַײז ,הביס רעקידנטלַאהנָא ןַא ןוֿפ ןטַאטלוזער
 ַאב ךעלטנייוועג ייז ןעק ןעמ ןוא ,אֿפוג הביס יד יװ זדנוא רַאֿפ סנייא ץלַא
 .עודנוא יװ ןֿפוא ןקיבלעז ןֿפױא רעֿפעגמוא ,ןטנעלַאװיװקע עריא יװ ןעלדנַאה
 ןעמ סָאװ ,ןלָאבמיס זיולב ןענַײז ייז שטָאכ עכלעוו ,ןעגנומענרָאװהיאר ער
 ןגעװטסעדנוֿפ יז ןענַײז ,ןעגנומענרָאװ-רירַאב יד ןוֿפ ןטנעלַאװיװקע יוװ טלַאה
 דנוא ךיז טכוד סע זַא ,ןעגנומענרָאװ?רירַאב יד טימ טריציֿפיטנעדיא ױזַא
 ןענַײז רימ עכלעװ ,טײקטרַאה ןוא טײקֿפַײטש יד שממ לעוּפב ןעעז רימ יוװ
 רעמ טשינ ןענַײז סָאװ יד ןטקעיבָא יו רימ ןֿפַײרגַאב ױזַא ןוא ,רעשמ זיולב ךיז
 ןעלדנַאהַאב ,לּפַאטש ןרעכעה ַא ףיוא ,ךיוא ױזַא ;ןטקעיבָא ןוֿפ סנכייצ יו
 ןטולָאסבַא ןעװעג ןטלָאװ ייז יװ ױזַא ,ןטייקכעלקריװ עװיטַאלער יד טָא רימ
 יז קיסעמצעזעג ןגעמ רימ ןוא ,טולָאסבַא םעד ןוֿפ ןעגנוקריוו יד טָאטשנָא
 זדנוא ןֿפלעה ייז עכלעוו וצ ,ןסולש יד ןמז לֹּכ ,ןעלדנַאהַאב ױזַא רעטַײװ
 עטולָאסבַא יו טינ ןוא ןטייקכעלקריוו עוויטַאלער יװ ןענַאטשרַאֿפ ןרעװ ,ןעמוק
 ,ןטייקכעלקריוו

 ,שיֿפיצעּפס ןרעלקרעד וצ רעטציא טבַײלב סולש םענײמעגלַא םעד טָא
 טכעלטֿפַאשנסיװ עכעלדנירג ערעזדנוא ןוֿפ רערעדעי ףיוא גנודנעװנָא ןַײז ןיא
 ,ןעצדיא

 ןדעי ןוֿפ םרָאֿפ יד תמאב זיא סָאד ,ןתוכילש ןיא ןעקנעד רימ * 6 8

 ןזומ ,ןעמרָאֿפ ערעדנַא זיא סע עכלעוו ןַארַאֿפ ןענַײז סע ביוא ןוא ;קנַאדעג

 רעטשרע ,3 לטיּפַאק) ןעזעג ןבָאה רימ .םרָאֿפ רעד טָא ןוֿפ ןעמוקסױרַא ייז

 ןעמרָאֿפדנורג ענעדײשרַאֿפ יד ןֿפַײרגַאב רעדָא ןסיוו טינ ןעק ןעמ זַא ,(לייט

 רעזדנוא וצ תוכַײשב רעסיוא ה"ד ,ןילַא ךיז ןיא ןריטסיסקע ייז יװ ,ןַײז ןוֿפ

 קנַאדעג ןוֿפ טקודָארּפ םעד קידנריזילַאנַא ,ןעזעג ןבָאה רימ ,ןַײזטסּוװַאב

 ןסילשנַײא טינ ןעק ןוא ,ןתוכ ַײש ןוֿפ לָאמ עלַא טייטשַאב רע זַא ,(23 9)

 .סיוא ןבָאה רימ .ןתוכַײש עניײמעגלַא טסכעה יד ץוחמ טייטש סָאװ ךַאז ןייק

 וצ ךעלגעממוא זיא סע זַא ,ןעקנעד ןוֿפ סעצָארּפ םעד קידנריזילַאנַא ןענוֿפעג

 ןייק רָאֿפ טינ טלעטש רע לַײװװ ,טולָאסבַא םעד ןוֿפ שינעטנעקרעד ַא ןבָאה

 ,טייקכעלגע ןוא קוליח -- תוכַײש ןוֿפ ןטנעמעלע יד ןוֿפ ענייק ןוא תוכייש

 סָאד רָאנ ,טֿפַארקישינעטנעקרעד יד רָאנ טינ זַא ,ןענוֿפעג רימ ןבָאה רעטַײװ

 טָא ןיא ןבירשאב רוציקב ןרעוו סָאװ ,ןסולש עשיגָאלָאכיסּפ יד רַאֿפ גנוקיטכעראב יד *

 ןּפיצנירּפמ סרבחמ םעד ןיא ןעניֿפעג ןעמ טעװ ,ןֿפארגאראּפ ירד עקידרעטַײוװ יד ןיא ןוא םעד

 ."עיגָאלָאכיסּפ ןומ
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 גנומיטשנַײא ןיא ןתוכַײש עכעלרעניא ןלעטשנַײא ןוֿפ טײטשַאב אפוג ןבעל
 תמחמ שטָאכ זַא ,ןרָאװעג ןזיװַאב זיא טצעלוצ ןוא ,ןתוכַײש עכעלרעסיוא טימ
 ןסָאלשעגסױא קיבײא רימ ןענַײז ןעקנעד רעזדנוא ןוֿפ טעטיװיטַאלער רעד
 יד טָא רעבָא זדנוא טגניװצ ,ןַײז עטולָאסבַא סָאד ןֿפַײרגַאּב רעדָא ןסיוװ ןוֿפ
 ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב ערָאלקמוא סנעי ןבָאה וצ ןעקנעד ןוֿפ טעטיװיטַאלער עמַאט
 .ןקירדרעטנוא טינ ןעק גנוגנערטשנָא עקיטסַײג ןייק סכלעװ ,ןַײז ןטולָאסבַא
 ןֿפא םעד ףיוא זיא ,קנַאדעג ןוֿפ םרָאֿפ עלַאסרעװינוא יד זיא תוכ ַײש זַא
 ,תויַאר ןטרָאס ײלרעלַא ךרוד ןזיװַאב טרעװ סָאװ ,תמא ןַא

 ןעגנונַײשרעד ערעדנַא עסיוועג ןטכַארטַאב ןטסילַאטנעדנעצסנַארט יד
 ,ןבעגוצ ןטלָאװ ייז זַא ,קידנעמעננָא ,קנַאדעג ןוֿפ ןעמרָאֿפ סלַא ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ
 טלעטשעגנַײרַא ייז ןטלָאװ ,םרָאֿפ עקיטסַײג עלַאסרעװינוא ןַא זיא תוכַײש זַא
 ביוא רעבָא .עלַאסרעװינוא סלַא ךיוא ןעמרָאֿפ ערעדנַא ייווצ סַאלק םעד ןיא
 ץלַא יז ןעמ זומ ,ןטלַאה טזָאלעג ךיז טסנוז טלָאװ הרעשה רעייז וליֿפא
 טשטַײטעגסױא ןרעװ ןעמרָאֿפ ערעדנַא ענעבעגעגנָא ענױזַא ביוא +,ןֿפרַאװרַאֿפ
 ןיא ןעקנעד רימ ביוא ,םרָאֿפ רעקיטשרע רעד ךרוד ןֿפַאשעג ןרעוו ייז יװ
 ,רָאלק זיא ,ןעמרָאֿפ עלַאסרעוװינוא עסיוװעג ןבָאה ןתוכילש ביוא ןוא ,ןתוכַײש
 עלַאסרעװינוא ןרעװ ןלעװ ןתוכַײש ןוֿפ ןעמרָאֿפ עלַאסרעוװינוא ענױזַא זַא
 עלַאסרעװינוא עקידרעטַײװ יד טָא ביוא ןוא ,ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא ןוֿפ ןעמרָאֿפ
 :ָאליֿפ.טינ רעבירעד ןוא ,קירעביא סע זיא ,ןרעלקרעד ױזַא ךיז ןזָאל ןעמרָאֿפ
 ,םַאטשּפָא ןקידנעטשבלעז ַא ייז וצ ןבַײרשוצוצ ,שיֿפָאס

 ןעמוק-רדסּכ ןוֿפ ןתוכַײש -- ןסָאלק ייוװצ ןיא ןַײא ךיז ןלייט ןתוכַײש
 רעלעניגירָא ןַא סַאלק ןייא זיא ייז ןוֿפ ;ןַײז - ןעמַאזוצ ןוֿפ ןתוכַײש ןיא
 זיא ןעמּוק .רדסּכ ןוֿפ תוכַײש יד .רעטמַאטשענּפָא ןַא רערעדנַא רעד ןוא
 ,ןַײזןעמַאזוצ ןוֿפ תוכַײש יד .,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ גנורעדנע רעדעי ןיא ןבעגעג
 יצ ענַײז סָאװ ,ןַײזטסּוװַאב ַא ןיא ןבעגעג ןַײז לעניגירָא טינ ןעק עכלעוו
 זַא ,סיוא טניֿפעג ןעמ ןעו ,טנעקרעד טשרע טרעװ ,רדסּכ ןעמוק ןדנַאטש
 ןַײזטסּוװַאב ןיא ןלעטשרָאֿפ ךיז ןענעק ןעמוק .רדסּכ ןוֿפ ןתוכַײש עסיװעג
 ערעדנַא תעב ,רערעדנַא רעד ןיא יװ גנונעדרָא ןייא ןיא טכַײל ױזַא טקנוּפ
 ןענימרעט ערעייז סָאװ ,ןתוכַײש יד ,גנונעדרָא ןייא ןיא רָאנ ןעמוק ןתוכַײש
 יד תעב ;עקידרדסּכ קיטכיר סלַא ןעמ טנעקרעד ,ןלעטשרעביא טינ ךיז ןזָאל
 ,ןעגנוטכיר עדייב ןיא קיטליגכַײלג רָאֿפ ןעמוק ןענימרעט ערעייז סָאװ ,ןתוכַײש
 ןלעטש סָאװ ,ףוס ַא ןָא ןעגנורַאֿפרעד .עקידנעַײז : ןעמַאזוצ יװ טנעקרעד ןרעוו
 ןשיװצ דיישרעטנוא םעד ןכַאמ ,ןתוכַײש ןסַאלק עדייב טוגימ וצ טונימ ןוֿפ וצ
 ןטקַארטסבַא ןַא ייז ןֿפַאש טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא ;טמיטשַאב םוקלוֿפ יז
 רעד .טַײצ זיא עקידרדסּכ עלַא ןוֿפ טקַארטסבַא רעד .,ןרעדעי ןוֿפ ףירגַאב
 סָאװ ,טקַאֿפ םעד ןוֿפ .םיור זיא עקידנעַײז .ןעמַאזוצ עלַא ןוֿפ טקַארטסבַא
 ןוֿפ םיור ןוא טייקידרדסּכ ןוֿפ ןרעוו טרעדנוזעגּפָא טינ טַײצ ןעק קנַאדעג ןיא
 יד ןענַײז םיור ןוא טַײצ זַא ,ריֿפסױא םעד טינ ָאד רימ ןכַאמ ,טײקנעמַאזוצ
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 ןוא טייקידרדטּכ עכלעװ רעטנוא ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ ןעגנוגנידַאב עלעגיגירָא

 ערעודנוא זַא ,ןוֿפרעד סױרַא רעבָא ןריֿפ רימ ;טנַאקַאב ןענַײז טײקנעמַאזוצ

 ןרעװ ןטקַארטסבַא ערעדנַא יװ ,ןֿפַאשעג ןרעװ םױר ןוא טַײצ ןוֿפ ןֿפירגַאב
 סָאװ ,רָאנ זיא קוליח רעקיצנײא רעד :ןטערקנָאק ערעדנַא ןוֿפ ןֿפַאשעג !

 ןיא ןעגנַאגעגנָא ןעגנורַאפרעד ןוֿפ עיצַאזינַאגרָא יד זיא ןלַאֿפ יד טָא ןיא

 ,לכש ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד ןוֿפ טַײצ רעצנַאג רעד

 ןַײזטסּוװַאב רעזדגוא .זילַאנַא יּפ -לע טקיטעטשַאב טרעוװ זעטניס רעד טָא

 רעדעי .סעיציזָאּפ עקידגריטסיסקע ןעמַאווצ ןוֿפ ןַײזטסּױװַאב ַא זיא םיור ןוֿפ

 ענַײז ךיז קידנלעטשרָאֿפ רָאנ ןרעוו ןֿפירגַאב ןעק םיור ןוֿפ לייט רעטצענערגַאב

 ;סעיציזָאּפ טװיטַאלער עסיװעג ןיא ןעמַאװצ ךיז ןעניֿפעג ייז יװ ,ןעענערג
 לָאז ,ןצענערג עטלעטשעגרָאֿפ יד ןוֿפ ןדעי ןגעו ןעקנעד טינ ןעק ןעמ ןוא
 ַאֹב רע יװ ןדַײס ,ןֿפוא רעדנַא ןייק ףיוא ,ךַאלֿפ ַא רעדָא עיניל ַא ןַײז סע
 ױזַא ןוא .ערעדנַא יד ַײב ענייא טרַאה סעיציזָאּפ עקידנעמַאזוצ ןוֿפ טייטש
 ,סעיציזָאּפ יד ןוֿפ ץוכיק רעד יװ ױזַא -- שי ןייק טינ זיא עיציזַאּפ ַא יו
 ענַײז ןענעכיײצַאב ןוא םיור ןוֿפ לייט םענעֿפירגַאב ןדעי ףיונוצ ןלעטש סָאװ
 ,ןעגנורדעג ןוֿפרעד זיא ,ןצנעטסיסקע עקידוװעריּפש ןייק טינ ןענַײז ,ןצענערג
 ןיֿפ ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא ףיונוצ ןלעטש סָאװ ,סעיציזָאּפ עקידנעמַאזוצ יד זַא
 טרָאװ םענוֿפ ןעניז ןלוֿפ ןיא ןצנעטסיסקע = ןעמַאזֹוצ ןייק טינ ןענַײז ,ּםיור
 עקידייל יד ןענַײז רָאנ ,(ןענימרעט ערעייז סלַא ןטעטילַאצר ןַײא טסילש סָאװ)
 ןטעטילַאער יד ןעו ,רעביא ןבַײלב סָאװ ,ןצנעטסיסקע-ןעמַאזוצ ןוֿפ ןעמרָאֿפ
 .ןצנעטסיסקצ-ןעמַאזוצ ןוֿפ ןטקַארטסבַא יד ןענַײז ייז ,טסייה סָאד ;ָאטינ ןענַײז

 :ןעמַאזצ עלַא ןוֿפ טקַארטסּבַא רעד טָא עכלעוו ןוֿפ ,ןעגנורַאֿפרעד יד

 ?רַאֿפ ןוֿפ גנולקיװטנא רעד ןוֿפ ךשמ ןיא ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא ןצנעטסיסקע
 ?סיוא ןעגַײז ייז יװ ,סעיציזָאּפ ערעדנוזַאב ןוֿפ ןעגנורַאפרעד ןענַײז ,דנַאטש
 טסילש ןעגנורַאֿפרעד יד טָא ןוֿפ עדעי ןוא ;גנורירַאב ךרוד ןרָאװעג ןענוֿפעג
 ,גבונַאּפשלקסומ יד ןוא ךַאז רעטרירעגנָא רעד ןוֿפ דנַאטשרעדיװ םעד ןַײא
 ןייק טיג עקילָאצמוא ךרוד .דנַאטשרעדיװ ןקיזָאד םעד סיוא טסעמ סָאװ

 עכַײלג ןייק טינ ןַײא ןסילש סָאװ ,ןעגנוסַאּפװצ ערעלוקסומ עכַײלג
 עקידנַאטשרעדיװ ענעדײשרַאֿפ ןענוֿפעגסױא ןרעװ ,ןעגנונַאּפש ערעלוקסומ
 יֹזַא גנונעדרָא ןייא ןיא ןריּפש ייז ןעק ןעמ יו ױזַא ןוא ;סעיציזָאּפ
 .ןעמַאװצ יװ ייז רימ ןטכַארטַאב ,רערעדנַא ןַא ןיא יװ טיירג
 יד ןעגנערב ןדנַאטשמוא ערעדנַא רעטנוא יװ ױזַא רעּבָא ,עקידנריטסיסקע
 עקידנַאטשרעדיװ טימ גנורירַאב ַא סױרַא טינ ןעגנוסַאּפפצ ערעלוקסומ עקיבלעז
 :רעדיוו יד ןָא ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ ןדנַאטשוצ עקיבלעז יד סױרַא ןעמוק ,סעיציזָאּפ
 רעירֿפ יד עכלעוו ןיא ,ןצנעטסיסקע:ןעמַאזוצ ןוֿפ ןעמרָאֿפ עקידייל --- ןדנַאטש
 טָא ןוֿפ ױבֿפױא ןַא ןוֿפ ןוא .ָאטינ רעמ ןעגַײז ןכַאז עקידנעמַאזוצ ענערַאֿפרעד
 ,תיטרֿפב ָאד ןבַײרשַאב וצ ןינע רעטלקיװרַאֿפ וצ ַא ןיא סָאװ ,ןעמרָאֿפ יד
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 ,ץנעטסיסקע-ןעמַאזצ ןוֿפ ןתוכַײש עלַא ןוֿפ טקַארטסבַא רענעי סױרַא טמוק

 ,םיור ןָא ןֿפור רימ ןכלעוו

 ,ןסעגרַאֿפ טינ ןרָאט רימ סָאװ ךַאז ַא יװ ,ןזַײװּוצנָא רָאנ טבַײלב סע

 ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב סָאד סױרַא טסקַאװ סע עכלעוו ןוֿפ ,ןעגנורַאֿפרעד יד זַא

 (עיצַאלערָאק) תוכַײש:טימ עסיוועג ַא .טפ ַא ר ק ןוֿפ ןעגנורַאֿפרעד ןענַײז ,םיור

 ןֿפ רעזַײװנָא רעד זיא ,סיוא ןביא ןיילַא רימ סָאװ ,ןטֿפערק-לקסומ יד ןוֿפ

 .רעדיוו רעד ןוא ;זדנוא וצ ןזיװַאב הליחּתכל ךיז טָאה יז יװ ,עיציזָאּפ רעדעי

 ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ סעּפע ןגעװ ןרעװ רָאװעג זדנוא טזָאל סָאװ ,דנַאטש

 סא ןביא רימ סָאװ קורד םעד ןוֿפ טנעלַאװיװקע ןַא זיא ,עיציוָאּפ רענעי

 .רַאֿפ ןיא ןדנוברַאֿפ ןענַײז סָאװ ,ןטֿפערק ןוֿפ ןעגנורַאֿפרעד יד ,קיניזטסוװַאב

 ןֿפ שינעטנעקרעד רעזדנוא עכלעוו ןוֿפ ,יד ןכב ןענַײז ,ןתוכַײש ענעדייש

 .טריהַארטסבַא זיא םיור

 ןסייוו רימ סָאװ סָאד ןַא ,ןֿפא םעד ףיוא ןזיװַאב זיא סע יװ יױזַא

 זיא ,ןיטַאלער ןייר זיא ,עיציניֿפעד ןוא םוקֿפיוא ןַײז םיול ,םיור ןגעוו

 ןַא ןַארַאֿפ זיא יצ !םרוג םיא זיא סָאװ טעד ןגעוו ןגָאז רימ ןֿפרַאד סָאװ

 ןכלעו ַא ףיוא טערטרַאֿפ םיור רעװיטַאלער רעד ןכלעװ ,םיור רעטולָאסבָא

 ןוֿפ גנידַאב ַא רעדָא םרָאֿפ ַא אֿפוג ךיז ןיא םיור זיא יצ לןֿפוא זיא סע

 עקירעהעג ַא תוחומ ערעזדנוא ןיא טֿפַאש סָאװ ,ץנעטסיסקע רעטולָאסבַא

 ,טעגַארֿפ ןענַײז סָאד !ץנעטסיסקע רעוװיטַאלער ַא ןוֿפ גנידַאב רעדָא םרָאֿפ

 ןֿפַאשעג טרעוו םיור ןוֿפ ףירגַאב רעודנוא ,ןרעֿפטנע טינ ןעק ןעמ עכלעוו ףיוא

 ימוא עקידנעטשלוֿפ יד ןוא ;ןרַאבנעקרעדמוא םעד ןוֿפ ןפוא ןסיוועג ַא ךרוד

 עקידנעטשלוֿפ ַא טושּפ טניימ םיא ןגעוו ףירגאב רעזדנוא ןופ טײקכעלרעדנערַאֿפ

 ןרַאבנעקרעדמוא םעד ןוֿפ ןֿפוא רעד טָא סָאװ ,ןעגנוקריוו יד ןיא טײקיטרַאניײא

 ןֿפא רעקידנעװטיױנ ַא רעבירעד םיא ןֿפורוצנָא רעבָא .זדנוא ףיוא טכַאמ

 ןענעק רימ סָאװ ץלַא .טקיטכערַאב טינ זיא ןרַאבנעקרעדמוא םעד ןוֿפ

 אב רעודנוא זַא ;טייקכעלקריװ עוװיטַאלער ַא זיא םיור זַא ,זיא ןטּפױהַאב

 ןַײא טסילש טייקכעלקריוו רצוװיטַאלער רעכעלרעדנערַאֿפמוא רעד טָא ןוֿפ ןַײזטסּוװ

 ףיוא ,ךעלרעדנערַאֿפמוא ױזַא טקנוּפ זיא סָאװ ,םייקכעלקריוו עטולָאסבַא ןַא

 ןֶא ןעק טַײקכעלקריװ עוװיטַאלער יד זַא ןוא ;עגונ זדנוא זיא סע לּפיװ

 ערעזדנוא רַאֿפ סיזַאב רעקיטליג ַא יװ קנַאדעג ןיא ןרעװ ןעמונעגנָא תוקֿפס

 קיטכיר ןרעװ יז בא ,ןעגנערב זדנוא ןלעװ עכלעװ ,ןסולש עשיגָאל

 -- טײקכעלקריװ עװװיטַאלער עכעלנע ןַא ןבָאה סָאװ ןתמא 'וצ ,טייֿפעג

 ךעלגעמ ןענַײז עכלעוו רעדָא ,עגונ זדנוא ןענַײז סָאװ ןתמא עקיצנייא יד

 ,ןסיוו וצ זדנוא רַאּפ

 עלעלַארַאּפ א טריֿפ ,רעטולָאּסבַא ןוא רעוװיטָאלער רעד ,טַײצ עגונב

 ךיז ןקיטייג ןוא רָאלק וצ ןענַײז ייז ,ןסולש עלעלַארַאּפ וצ עיצַאטנעמוגרַא

 יתויטרֿפב ןזיװעגנָא ןרעװ וצ טיִנ
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 רעטסכַאֿפנײא ןַײז זיב טריצודער ,ףָאטש ןוֿפ ףירגַאב רעעדנוא .8 8
 ,דנַאטשרעדיװ ַא ןביג סָאװ סעיציזָאּפ עקידנעמַאזוצ ןוֿפ ףירגַאב ַא זיא ,םרָאֿפ
 סעיציזָאּפ עקידנעמַאזצ יד ןכלעוו ןיא ,םיור ןוֿפ ףירגַאב רעזדנוא וצ ךּפיהל
 זיא רע יװ ,רעּפרעק ַא ןגעװ ןעקנעד רימ ,דנַאטשרעדיװ ןייק טינ ןביג
 ךרוד טײטשַאב סָאװ ןוא ,דנַאטשרעריװ ַא ןביג סָאװ ןכַאלֿפ ןוֿפ טצענערגַאב
 יד קנַאדעג ןיא טריהַארטסבַא .דנַאטשרעדיװ ַא ןביג סָאװ ןלייט ןוֿפ ךרוד ןוא
 רעּפרעק ַא ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב סָאד טדניװשרַאֿפ ,ןדנַאטשרעדיװ עקידנעמַאזוצ
 יוצ ןוֿפ עּפורג יד יװ ױזַא ןוא ,םױר ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב סָאד רעביא טזָאל ןוא
 ,ףָאטש ןוֿפ לייט ַא ףיוננוצ ןלעטש סָאװ ,סעיציזָאּפ  דנַאטשרעדיװ עקידנעמַאז
 גנודניברַאֿפ ןיא דנַאטשרעדיװ ןוֿפ ןקורדנַײא זדנוא ןבעג וצ חוּכב סיוכרוד זיא
 ,עטנעָאנ ןַײז ןָא ןריר רימ יצ םעד טיול ,ןעגנוסַאּפוצ-לקסומ ענעדיײשרַאֿפ טימ
 יד ךלַאב יװ זַא ,ןעגנורדעג ןוֿפרעד זיא ,טַײז עקניל רעדָא עטכער ,עטַײװ
 :ןעמַאזוצ ענעדײשרַאֿפ ךעלטנייוועג ןענעכיײצַאב ןעגנוסַאּפוצ-לקסומ ענעדײשרַאֿפ
 יו ,ףָאטש ןוֿפ לייט ןדעי ןֿפַײרגַאב וצ ןעגנּוװצעג רימ ןענַײז ,ןצנעטסיסקע
 טמענרַאֿפ רע יװ ה"ד --- עיציזָאּפ :דנַאטשרעדיװ ןייא יװ רעמ טלַאהטנַא רע
 עכעלדנע יד ןלעטשוצרָאֿפ ךיז טייקירנעװטיונ יד ךיז טמענ ןוֿפרעד .םיור
 ;קידנַאטשרעדיװ ןוא טײרּפשעגסױא ךַײלגוצ ןענַײז ייז יו ,ףָאטש ןוֿפ ןטנעמעלע
 עקידװעריּפש ערעזדנוא ןוֿפ םרָאֿפ עלַאסרעװינוא יד זיא סָאד ךלַאב יוװ ןוא
 ןוֿפ ףירגַאב רעזדנוא עכלעוו ,םרָאֿפ יד יז טרעװ ,ףָאטש ןוֿפ ןעגנורַאֿפרעד
 ןיא ,םיקלח יד ןַײז טינ ןלָאז סע ןיילק יװ ,ןגַײטשרעבירַא טינ ןעק ףָאטש

 .ןלײטנַײא םיא ןעק גנולעטשרָאֿפ רעזדנוא עגלעוו

 יד זיא ,ןרעדנוזּפָא טינ ךיז ןזָאל סָאװ ,ןטנעמעלע ייווצ יד טָא ןוֿפ
 טײקטיײיּפשעגסױא יד ןוא (רערעמירפ) רעקיטשרע רעד מייקידנַאטשרעדיװ
 רעדָא ,טײקטײרּפשעגסױא ענעמונרַאֿפ תויה .(רערעדנוקעס) רעקיטייווצ רעד
 :עגסיוא רענעמונרַאֿפ:טינ ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב ןיא רעטנוא ךיז טדייש ,רעּפרעק
 טובירטַא רעד טָא זומ ,דנַאטשרעדיװ ריא ךרוד ,םיור רעדָא ,טיײקטײרּפש
 טקַאט זיא סולש ַאזַא .עעדיא רעד ןוֿפ גנוֿפָאש רעד ןיא טשרעוצ ןעמוק רָאלק
 :רעירֿפ םעד ןיא טכיירגרעד ןבָאה רימ סָאװ ,טקנוּפ םעד ןוֿפ אנקסמ ערָאלק ַא
 רעזדנוא ,טריטנעמוגרַא ןטרָאד ןבָאה רימ יװ ,ביוא ,ףַארגַארַאּפ ןקיד
 .פײט ,ןעגנורַאֿפרעד עטלמַאזעגנָא ןוֿפ טקודָארּפ ַא זיא םיור ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב
 זיא סע יװ ,ביױױא .עטנשריעג רעבָא רקיע רעד ,ענעגייא ערעזדנוא זַײװ
 ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא עכלעוו ןוֿפ ,ןעגנורַאֿפרעד יד ,ןרָאװעג ןזיוװעגנָא
 ןקורדנַײא יד ךרוד רָאנ ןרעוװ ןעמונעגֿפױא ןענעק ,טריהַארטסבַא זיא םיור
 רעד זיא -- םזינַאגרָא םעד ףיוא טכַאמעג ןרעװ סָאװ ,דנַאטשרעדיװ ןוֿפ
 יד ךרוד ןֿפַאשעג טרעוו םיור ןוֿפ ףירגַאב רעד ךלַאב יו זַא ,סולש רעקיטיינ
 ףָאטש ןוֿפ טובירטַא-דנַאטשרעדיװ רעד זומ ,דנַאטשרעדיװ ןוֿפ ןעגנורַאֿפרעד
 רעד יו טובירטַא.םיור רעד ןוא ,רעלעניגירָא רעד יװ ןרעװ טכַארטַאב
 טֿפַארק ןוֿפ גנורַאֿפרעד רעזדנוא זַא ,רָאלק טרעװ ןוֿפרעד ,רעטמָאטשעגּפָא
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 סָאװ ,ףָאטש יװ ױזַא .טיובעג זיא ףָאטש ןוֿפ עעדיא יד רעכלעוו ןוֿפ ,יד זיא
 ןיא רָאֿפ טקעריד טמוק .סעיגרענע:לקסומ ערעזדנוא ןגעקַא ךיז טלעטש
 םיור ןעמענרַאֿפ ןַײז יװ ױזַא ןוא ;טֿפַארק ןוֿפ ןענימרעט יד ןיא ןַײזטסּוװַאב
 הליחּתכל ןענַײז סָאװ ,ןעגנורַאֿפרעד ןוֿפ עיצקַארטסבַא ןַא ךרוד טנעקרעד טרעוו
 ,ןטֿפערק זַא ,ןעגנורדעג ןופרעד זיא ,טֿפַארק ןוֿפ ןענימרעט יד ןיא ןבעגעג
 ןוֿפ טלַאהניא ןצנַאג םעד ןרימרָאֿפ ,ןתוכַײש:טימ עסיוועג ןיא ןעייטש עכלעוו
 .ףָאטש ןוֿפ עעדיא רעזדנוא

 רעויטַאלער רעד ןוֿפ שינעטנעקרעד רעזדנוא זיא סָאד דלַאב יװ זיא
 רימ !טעטילַאער רעטולָאסבַא רעד ןגעװ ןגָאז רימ ןזומ סָאװ ,טעטילַאער
 סָאװ ,ןרַאבנעקרעדמוא םעד ןוֿפ םרָאֿפ עסיוועג ַא זיא יז זַא ,ןגָאז רָאנ ןענעק
 יד .גנוקריװ וצ הביס יװ ,ןענעק רימ סָאװ ףָאטש םעד וצ תוכַײש ַא טָאה
 ךַײלגוצ ןזיװַאב זיא ףָאטש ןוֿפ שינעטנעקרעד רעזדנוא ןוֿפ טעטיױויטַאלער

 ןעװ ,סױרַא ןעמוק סָאװ תוריּתס יד ךרוד ךיוא יװ ,זילַאנַא ןקירָאֿפ םעד ךרוד
 רימ יװ רעבָא .(16 9) עטולָאסבַא ןַא יו שינעטנעקרעד יד ןעלדנַאהַאב רימ
 רעד רעטנוא רָאנ סע ןענעק רימ שטָאכ ,ףָאטש זיא ,ןעזעג סנטצעל ןבָאה
 יװ ,טרָאװ ןוֿפ ןעניז ןקיטכיר םעד ןיא לַאער ױזַא טקנוּפ ,תונַײש ןופ םרָאֿפ
 ןוא ;תוכַײש ןופ םרָאֿפ רעד רעסיוא ךיוא ןסיװ טנעקעג סע ןטלָאװ רימ ןעוו

 טרעװ ,ףָאטש סלַא ןענעק רימ עכלעװ ,טעטילַאער עוויטַאלער יד ,רעטַײװ
 רעדָא רעקידנעטש ַא ןיא טייטש יז יװ קנַאדעג ןיא טלעטשעגרָאפ חרכהב

 ,טעטילַאער רעטולָאסבַא רעד וצ תוכַײש רעכעלקריוו

 עקיזָאד יד וצ ןבעגרעביא ךיז תוקֿפס ןָא רָאג רעבירעד ןענעק רימ
 ,זדנוא ןיא טריזינַאגרָא טָאה גנורַאֿפרעד יד עכלעו ,ןעקנעד ןוֿפ ןענימרעט
 ערעדנַא רעדָא עשימעכ ,עשיזיֿפ ערעזדנוא ןיא ןטלַאהּפָא טינ ךיז ןֿפרַאד רימ

 -עגסיוא ןוֿפ טײטשַאב סָאװ סעּפע יװ ףָאטש ןטכַארטַאב וצ ןוֿפ ןעגנושרָאֿפ
 טמוק סָאװ ,ףירגַאב רעד טָא םערָאװ ;ןעמָאטַא עקידנַאטשרעדיװ ןוא עטיײרּפש

 רעקינײװ טינ זיא ,ףָאטש ןוֿפ ןעגנורַאֿפרעד ערעזדנוא ןוֿפ סױרַא חרכהב

 ןוא עטײרּפשעגסױא סלַא סעסַאמ עצנַאג ןוֿפ ףירגַאב רעד רעדייא טקיטכערַאב
 עזעטָאּפיה עשהֿבורק יד יװ טקנוּפ ,עזעטָאּפיה עשימָאטַא יד ,עקידנַאטשרעדיװ

 זיא ,סעלוקעלָאמ ןוֿפ טײטשַאב סָאװ ,רעטע ןקידנעגנירדכרוד םּוטעמוא ןַא ןוֿפ
 יד עכלעװ ,ןעמרָאֿפ עלַאסרעװינוא ענעי ןוֿפ גנולקיװטנַא עקיטיינ ַא טושּפ
 ,ןסולש יד .,זדנוא ןיא טעברַאעגנַײרַא ןבָאה ןרַאבנעקרעדמוא סעד ןוֿפ ןטַײקיטעט

 יד טָא ןוֿפ ףליה רעד טימ ןרָאװעג טעברַאעגסױא שיגָאל ןענַײז סָאװ

 סָאװ ,ןסולש ערעדנַא עלַא טימ עיגָאמרַאה ןיא ןַײז רעכיז ןזומ ,סעזעטָאּפיה

 זיא סָאװ ,תמא ןוװיטַאלער ַא ןבָאה ןלעװ ןוא ,ןטלַאהטנַא ןעמרָאֿפ עקיזָאד יד

 ,קידנעטשלוֿפ ױזַא טקנוּפ

 .רָאֿפ רעדָא ןבעגעג זיא רע יװ ,גנוגעװַאב ןוֿפ ףירגַאב רעד ,49 8

 ןוֿפ ןֿפירגַאב יד ןַײרַא טמענ ,ןַײזטסּוװַאב ןטלקיװטנַא םעד ןיא טלעטשעג
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 ייר ַא ,ךיז טגעװַאב סָאװ סעּפע ןַא ףָאטש ןוֿפ א טַײ ֹצ ןוֿפ ,םיור
 סעיציזָאּפ עקידנעמַאזוצ עּפורג ַא ןוא ,רדסּכ ןעמונרַאֿפ ןרעװ סָאװ סעיציזָאּפ
 .דנַאטשַאב יד ןענַײז סָאד טָא - עקידרדסּכ יד טימ קנַאדעג ןיא טקינײארַאֿפ
 ןבָאה רימ יװ ,ןענַײז עלַא ייז תויה ןוא .גנוגעװַאב ןוֿפ עעדיא רעד ןוֿפ ןלייט
 ןבעגעג ןרעוו ייז יװ ,טֿפַא רק ןוֿפ ןעגנורַאֿפרעד יד ןוֿפ טעברַאצגסױא ,ןעזעג
 זעטניס ןרעטַײװ ַא ןוֿפ זַא ,ןעגנורדעג ןוֿפרעד זיא ,ןתוכַײש:טימ עסיוועג ןיא
 .גנוגעװַאב ןוֿפ עעדיא יד ךיוא טעברַאעגסיױא טרעװ ןעגנורַאֿפרעד ענױזַא ןוֿפ
 ריא תמאב זיא סָאװ ,עעדיא רעד טָא ןיא טנעמעלע רעדנַא רעסיוועג ַא
 זיא רעּפרעק רעכעלגעװַאב רעד סָאװ ,ךעלמענ) טנעמעלע רעלַאטנעמַאדנוֿפ
 יד ןוֿפ טקעריד סױרַא טמוק ,(עיציזָאּפ ןַײז דנַאנַאכָאנ ןרעדנע וצ ןעגנּוװצעג
 ןלייט ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד .טֿפַארק ןוֿפ ןעגנורַאֿפרעד עטשרע רָאג
 סָאװ עטשרע יד ןענַײז ןרעדנַא םוצ רענייא תוכַײשב םזינַאגיָא םעז ןוֿפ
 טייקיטעט רעד ךרוד ןֿפַאשעג ןרעװ סָאװ ,ייז .ןַײזטסּוװַאב ןיא ןבעגעג ןרעוו
 םרָאֿפ רעד ןיא ןַײזטסּוװַאב ןֿפױא ןעגנןריגַאער חרכהב ןעגנערב ,ןעלקסומ ןוֿפ
 גנוקערטשסיוא עדעי טרעװ אליממ ,גנֹונַאּפש רערעלוקסומ ןוֿפ ןעגנוריּפש ןוֿפ
 ערעלוקסומ ייר ַא יװ שנעקרעד הליחתכל דךילג ַא ןוֿפ גנויצֿפױנוצ רעדָא
 סע יװ סָאמ רעד ןיא ,טײקרַאטש ןיא רעטנוא ךיז ןדייש עכלעוו ,ןעגנונַאּפש
 ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב:בײהנָא עקיזָאד סָאד ןוא ,דילג םענוֿפ עיציזָאּפ יד ךיז טרעדנע
 טרעװ ,טֿפַארק ןוֿפ ןקורדנַײא עקיטרַא-ייר ןוֿפ טײטשַאב סָאװ + ,גנוגעװַאב
 יז יו דלַאב ױזַא ,טַײצ ןוא םיֹור ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב םעד טימ טקינײארַאֿפ טסעֿפ
 ,טגָאזעג רעסעּב רעדָא .טֿפַארק ןוֿפ ןקורדנַײא ערעטַײװ ןוֿפ טריהַארטסבַא ןרעוו
 .רעד רעד ךיז טלקיװטנַא גנוגעװַאב ןוֿפ ףירגַאב ןוויטימירּפ םעד טָא ןוֿפ
 ןוֿפ ןֿפירגַאב יד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד טימ קיטַײצכַײלג ףירגַאב רענעטקַאװ
 ןוא עטרעמרַאֿפ ליֿפ יד ןוֿפ טלקיװעגסױרַא ןרעװ ַײרד עלַא :טַײצ ןוא םיור
 ;ןכַאז ןוֿפ דנַאטשרעדיװ םעד ןוא גנונַאּפש.לקסומ ןוֿפ ןקורדנַײא ענעדײשרַאֿפ
 ,טריֿפעגסױרַא ןֿפוא םעד ףיוא טרעװ ,טנַאקַאב זדנוא זיא יז יו ,גנוגעווַאב
 יד ןוֿפ ,ןעצדיא עכעלטֿפַאשנסיװ עכעלדנירג ערעדנַא יד טימ םענייא ןיא
 | ,טֿפַארק ןוֿפ ןעגנורַאֿפרעד

 רעטולָאסבַא רעסיוװעג ַא טכערּפשטנַא טעטילַאער עוװיטַאלער יד טָא זַא
 זיא סע סָאװ .ןגעװ םרָאֿפ רעד ןוֿפ זיולב ןגָאז וצ קיטיינ זיא ,טעטילַאער
 ןיא טֿפַאש סָאװ ,הביס רערַאבנעקרעדמוא רעד עגונב ןביוא ןרָאװעג טגָאזעג
 ןעק ,טַײצ ןוא םױר ,ףָאטש ןָא ןֿפר רימ עכלעװ ןעגנוקריװ יד זדנוא
 ,גנונעװַאב ףיוא ךיא ,ןעמענ יד קידנטַײב טושּפ ,ןרעװ טדנעוװעגנָא

 ןוֿפ ךוסי םעד סלַא טֿפַארק וצ רעטנוװַא ךעלדנע ןעמוק רימ .50 8
 עלַא םינּפ ַא ןענַײז גנוגעװַאב ןוא ףָאטש ,טַײצ ,םיור םנה .תודוסי עלַא
 ויִלֵאנַא רעשיגָאלָאכיסּפ ַא רעבָא זדנוא טזַײװַאב ,דנַאטשרַאֿפ ןוֿפ תודוסי עקיטיינ
 טױבעגֿפױא ןענַײז עלַא יד טָא זַא ,(ןכירטש עבָארג ןיא ןזיולב ןזיװעגנָא ָאד)
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 יװ ,גנוגעוװַאב ןוא ףָאטש .טֿפַארק ןוֿפ ןעגנורַאֿפרעד ןוֿפ טריהַארטסבַא רעדָא

 .טֿפַארק ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא עטגנידַאב - ןדײשרַאֿפ ןענַײז ,ייז ןסייוו רימ

 םימ ןעמַאװצ ןענוֿפעגסױא ןרעװ ,ייז ןסייו רימ יװ ,טַײצ ןוא םיור

 עכלעוו רעטנוא ,ןעגנוגנידַאב יד סלָא טֿפַארק ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא יד טָא

 יד ןוֿפ טױבעגֿפױא ןטערקנָאק ןענַײז גנוגעװַאב ןוא ףָאטש ,רָאֿפ ןעמוק ייז

 ןענַײז טַײצ ןוא םיור תעב ;ןתוכַײש עקיטסַײג ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןטלַאהניא

 רעֿפיט .ןתוכַײש ענעדײשרַאֿפ יד טָא ןוֿפ ןעמרָאֿפ יד ןוֿפ ןטקַארטסבַא

 עכלעוו ,טֿפ ַאר ק ןוֿפ ןעגנורַאֿפרעד עקידהליחּתכל יד ןענַײז יד רעדייא רעבָא

 יא ,סעיצַאניבמָאק ענעדײשרַאֿפ ןיא ןַײזטסּוװַאב ןיא קידנעמוקרָאֿפ ,ֹוצ ןלעטש

 יא ,טריזילַארענעג ןרעװ ןתוכַײש ןוֿפ ןעמרָאֿפ יד ןענַאװנוֿפ ,ןלַאירעטַאמ יד

 ןוֿפ קורדגַײא רעקיצנייא ןַא ,טױבעגֿפױא ןרעוו סָאװ ןטקעיבָא עשיֿבורק יד

 .טָאה סָאװ ,ןזעװ ןקידוועריּפש ַא ןוֿפ ןרעוו ןעמונעגֿפױא רָאלק ןעק טֿפַארק

 -עגנַײא ןַא ןָא טיײקידװעריּפש וצ רָאנ ןעמ טיג : ןעמרָאֿפ עקיטסַײג ןייק טינ

 יהרענ ַא סעּפע טֿפַאש סָאװ ,טֿפַארק ַא טעװ ,ןעקנעד ןוֿפ טֿפַארק רעטצצז

 םגה .גנודניֿפמע ןוֿפ טרָא םענעי ןיא ןרעװ ןעמונעגֿפױא ןענעק ,גנורעדנע

 ,ןעמונעגֿפױא ױזַא טָא טרעװ סָאװ ,טֿפַארק ןוֿפ קורדנַײא רעקיצנייא ןייק

 ןשיװצ ןתוכַש ןַײא טסילש סָאװ) ןַײזטסּוװַאב ןייק ןֿפַאש טינ ןיילַא ןעק

 ,ןקורדנַײא עגױזַא ןוֿפ לָאצ עטרעמרַאֿפ ַא רעבָא טעוו ,(ןדנַאטשוצ ענעדײשרַאֿפ

 ןלעטשוצנַײא ףיוא ןלַאירעטַאמ יד ןבעג ,דַארג ןוא טרָאס ןיא ענעדײשרַאֿפ

 .ראֿפ ןַײז ןלָאז ןתוכַײש ענױזַא ביוא ןוא .קנַאדעג ןלעטשוצנַײא ה"ד ,ןתוכַײש

 יד ןטלָאװ ,טלַאהניא רעייז ןיא יװ טוג ױזַא ,ןעמרָאֿפ ערעייז ןיא ןדייש

 יד טימ קיטַײצּפַײלג טריזינַאגרָא ןרָאװעג ןעמרָאֿפ ענױזַא ןוֿפ ןקורדנַײא

 ערעדנַא עלַא ןענַײז ןֿפא םעד ףיוא .ןטלַאהטנַא ןבָאה ייז סָאװ ןקורדנַײא

 רעבָא !טֿפַארק ןוֿפ ןעגנורַאֿפרעד ןוֿפ פטמַאטשענּפָא ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ ןעמרָאֿפ

 .ךַאז רעדנַא ןיק ןוֿפ ּפִא טינ ןעמַאטש טֿפַארק ןוֿפ ןעגנורַאֿפרעד יד

 ,ןעגנורעדנע ןוֿפ טײטשַאב ןַײזטסּױװַאב זַא ,ןעקנעדעג רָאנ ףרַאד ןעמ ,תמאב

 סָאװ סעּפע ןַײז זומ ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ דוסי רעטצעל רעד זַא ,ןעזוצנַײא ידּכ

 ךרוד ,טֿפַארק יד זיא רעבירעד זַא ןוא .גנורעדנע סלַא ךיז טקעלּפטנַא

 ןריזילָאבמיס וצ טניד עכלעװ ןוא ,ןעגנורעדנע ןֿפַאש ןיילַא רימ רעכלעוו

 ,זילַאנַא םעד ןוֿפ גנוקעדטנַא עכעלדנע יד ,ללכב ןעגנורעדנע ןוֿפ הביס יד

 יד ןעװעטנורגרעד טינ ןעק ןעמ זַא ,ןגָאז וצ םזיורט ַא זיא סע

 .שינעטנעקרעד רעזדנוא ןוֿפ טנעמעלע ןרַאבליײטעצ .טינ םעד טָא ןוֿפ רוטַאנ

 ןלעטשרָאֿפ ןוא עיצַארטסוליא עשיַארבעגלַא ןַא ןכיורבעג ןלָאז רימ ןעוו

 רימ ןענעק טלָאמעד ,2 ןוא ץ ,צ ןלָאּבמיס יד ךרוד טֿפַארק ןוא גנוגעװַאב ,ףָאטש

 רעד רעבָא ,2 ןוֿפ ןענימרעט יד ןיא ץ ןוא צ ןוֿפ ןֿפערטַאב יד ןעניֿפעגסיױא

 עטסּוװַאבמוא יד זיא 2 :ןרעװ ןענוֿפעגסױא טינ לָאמ ןייק ןעק 2 ןוֿפ ףעוטַאב

 סע סָאװ םעט ןרָאלק פעד תמחמ ,טסּוװַאבמוא ןבַײלב קיביײא זומ סָאװ  ,ּלָאצ

 ןיא סע .ףערטַאב ןַײז ןקיודוצסיוא רעכלעוו טימ ,ךַאז רעדנַא ןייק ָאטיג זיא
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 יד רֶעֿמ ןוא רעמ ץלַא ןכַאֿפנײארַאֿפ וצ דנַאטשרַאֿפ רעזדנוא רַאֿפ ךעלגעמ

 ,ןלָאבמיס עטריצילּפמָאק יד זיב ,ןעגנונילשרעד עלַא ןוֿפ (60021105) ןעגנוכַײלג
 ןטצעל םעד ןוֿפ סעיצקנוֿפ עסיוועג וצ טריצודער ןרעו ,ייז ןרילומרָאֿפ סָאװ

 ץענערג םעד טכיירגרעד וימ ןבָאה ,ןָאטעג סָאד ןבָאה רימ ןעוו רעבָא ; לָאבמיס

 ,טֿפַאשנסיװמוא ןוֿפ טֿפַאשנסיװ ּפָא קיבייא טלייט סָאװ

 עלַא רעכלעוו ןיא ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ םיָאֿפ ערַאבזײלֿפױא:טינ יד טָא זַא

 טֿפַארק יד ןײלַא ןַײז טינ ןעק ,ןרעװ טזײלעגֿפױא ןענעק ןעמרָאֿפ ערעדנַא

 (18 8) רעירֿפ ןיוש זיא ,ןעגנונַײשרעד ןיא זדנוא וצ ךיז טקעלּפטנַא סָאװ

 ,ןעגנורעדנע ןוֿפ הביס יד ןעמעננָא זַא ,ןעזעג ןבָאה רימ ,ןרָאװעג ןזיװַאב

 ןוֿפ הביס יד יו םצע ןיא עקיבלעז יד סלַא ,טולָאסבַא טריטסיסקע יז יו

 ענעגייא ערעודנוא ןיא קיניזטסּוװַאב ןענַײז רימ רעכלעוו ןוֿפ ,גנורעדנע

 ןעקנעד ןוֿפ ןטייקכעלגעממוא ןיא זדנוא טריֿפרַאֿפ ,ןעגנוגנערטשנָא ערעלוקסומ

 .אב ןעק ,יז ןענעק רימ יװ ,טֿפַארק .ןרעדנַא ןַא ףיוא יו ןֿפוא ןייא ףיוא

 רעטגנידַאבמוא רעד ןוֿפ גנוקריו עטגנידַאב עסיוועג ַא יװ זיולב ןרעוו טכַארט

 ,טעטילַאער עוויטַאלער יד יװ ןרעװ טכַארטַאב ןעק -- (הנושאר הביס) הביס

 ןיא יז רעכלעוו ךרוד ,טעטילַאער רעטולָאטבַא ןַא ףיוא ןָא זדנוא טזַײװ סָאװ

 יװ ,רעירֿפ יו רערעלק וליֿפַא רימ ןעעז ,תמאב ,ָאד ןוא ,ןֿפַאשעג טקעריד

 סע ןכלעוו וצ ,םזילֲאער רעטקיטלַאטשעגמוא רעד זיא סע ןעלדַײמרַאֿפמוא

 ךיז ןעַײרֿפַאב רימ ןעוו .םזיציטירק רעשיטּפעקס רעד ףוסל זדנוא טגנערב

 ןעגנּוװצעג רימ ןענַײז ,טֿפַארק ענייר ןטכַארטַאב ןוא סעיצַאקילּפמָאק עלַא ןוֿפ

 ןרָאלקמוא ןַא ףיוא ןֿפַײרגאב וצ ןעקנעד רעזדנוא ןופ טעטיוויטַאלער רעד תמחמ

 :ַאב רעד ןוֿפ ויטַאלערָאק םעד סלַא טֿפַארק עטנַאקַאבמוא עסיוועג ַא ןֿפוא

 רעייז ןיא ןבעגעג ָאד ןרעװ ןָאנעמַאנעֿפ ןוא ןָאנעמונ ,טֿפַארק רעטנַאק

 ?עדנע רעקיבלעז רעד ןוא ןייא ןוֿפ ןטַײז ייווצ יװ תוכַיײש רעקידהליחּתכל

 טינ סלַא עטצעל יד ןטכַארטַאב וצ ֿביוחמ רימ ןענַײז עדייב יד ןוֿפ ןוא ,גנור

 .עטשרע יד רעדייא ךצלקריוו רעקינייװ

 סָאװ ,תודוסי עטמַאטשעגּפָא יד ןגעװ גנורעלקֿפױא יד טָא קידנסילש

 רימ ןענעק ,טֿפַאשנסיװ ןוֿפ ןירעקיניײארַאפ ַא סלַא קיטיינ טָאה עיֿפָאסָאליֿפ יד

 ,חֹודוסי עקידהליחּתכל יד וצ ןתוכײש ערעייז ףיוא קירעהעג יװ ןוט קוק ַא

 .לטיּפַאק ןטצעל םעד ןיא ןרָאװעג ןבעגעגנָא ןענַײז עכלעוו

 ןֿפר רימ עכלעו ,ןעגנוקריוו עטסּוװַאב יד ןוֿפ הּביס עטסּוװַאבמוא ןַא

 .נוקריוװ עטסּוװַאב יד טָא ןשיװצ םיקוליח ןוא ןטייקכעלנע ; ןעגנוניײשרעד ןָא

 טָא - טקעיבָא ןוא טקעיבוס ןיא ןעגנוקריוו יד ןוֿפ גנוריּפורג ַא ןוא ,ןעג

 .נעד טינ ןענעק רימ עכלעוו ןָא ,(ןטַאלוטסָאּפ תוחנה עטסעֿפ יד ןענַײז סָאד

 ןַארַאֿפ ןענַײז ןעגנוקעלּפטנַא סעסַאמ עטריּפורג יד ןוֿפ רערעדצי ןיא .ןעֶק

 עכלעוו ,ןעגנוריּפורג עקיטייוצ ןַײא ןסילש סָאװ םיקוליח ןוא ןטייקכעלנע

 סָאװ ,ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק יד .תוחנה עטסעֿפ עקיטיינ ןרָאװעג ךיוא ןענַײז

 יו וצ ענייא טֿפעהַאב םֹּתס טינ ךיז ןטלַאה ,ָאגע.טינ םעד ףיונוצ ןלעטש
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 } ןעמרָאֿפ עכעלרעדנערַאֿפמוא עסיװעג ןבָאה ןעגנוטֿפעהַאב ערעייז רָאנ ,ערעדנַא
 ןוא ָאגע םעד ףיונוצ ןלעטש סָאװ ,ןעגנוקעלּפטנַא עסַאלב יד ןשיװצ ןוא
 ןוֿפ ןעמרָאֿפ עקירעהעג ןַארַאֿפ ךיוא ןענַײז ,ערָאלק יד ןוֿפ ןטקודָארּפ ןענַײז
 ןעגנוקעלּפטנַא עכלעוו רעטנוא ,גנוטֿפעהַאב ןוֿפ ןעמרָאֿפ יד טָא ,גנוטֿפעהַאב
 ןָא רימ ןֿפור ,טלעטשעגרָאֿפ קידנעטש אלימב ןוא ןבעגעג קידנעטש ןרעוו
 :ַאב ןעמ ןעװ ןוא ,טַײצ ןוא םיור ,רעדנוזַאב יז ןטכַארטַאב רימ ןעוו

 .גנוגעװַאב ןוא ףָאטש - אֿפֹוג ןעגנוקעלּפטנַא יד טימ ןעמַאזוצ ייז טכַארט
 יד יװ ,טנַאקַאבמוא ױזַא טקנוּפ ןענַײז ןעמרָאֿפ יד טָא ןוֿפ ןרוטַאנ עטצעל יד
 :ַאב עקיבלעז יד טקנוּפ רעבָא ,ךיז טקעלּפטנַא סָאװ םעד ןוֿפ רוטַאנ עטצעל
 טקעיבָא ןוא טקעיבוס זַא ,גנוטּפױהַאב רעד רַאֿפ ןבָאה רימ סָאװ ,גנוקיטכער
 ערָאלק יד זַא ,גנוטּפױהַאב רעד רַאֿפ ךיוא רימ ןבָאה ,ןעמַאזוצ ןריטסיסקע
 עסיוועג רעטנוא ןריטסיסקע ,עוויטקעיבָא ןָא ןֿפור רימ עכלעװ ,ןעגנוקעלּפטנַא
 עקידנעטש יד ךרוד טריזילָאבמיס ןענַײז עכלעװ ,ןעגנוגנידַאב עקידנעטש
 ' ,עוויטקעיבוס ןָא ןֿפור רימ סָאװ ןעגנוקעלּפטנַא יד ןשיװצ ןעגנוגנידַאב



 לטיּפַאק רעטרעפ

 ףָאטש ןופ טייקראּברעטשעצמוא יד

 ןוֿפ טייקראברעטשעצמוא רעד ןגעװ סעּפע ןגָאז ָאד ףרַאד ןעמ .59 8

 לַײװ זַײװליײט רָאנ ,טנַאקַאב טינ זיא תמא רעקיזָאד רעד לַײװ טינ ,ףָאטש

 םעד ּטָא ןוֿפ גנורעלקרעד יד טרעדָאֿפ טנעמוגרַא רעזדנוא ןוֿפ עירטעמיס יד

 ,ןעמונעגנָא טרעװ רע עכלעוו ףיױא ,ץַײװַאב יד לַײװ זַײװליײט ןוא ,תמא

 טינ וליֿפַא רעדָא ,ןזַײװַאב טנעקעג טלָאװ ןעמ ןעוו .גנוכוזרעטנוא ןא ןרעדָאֿפ
 ענַײז ןיא ,ףָאטש זַא ,טייקידלכש ןזיא סע לֿפיו טימ ןַײז רעשמ יװ רעמ

 וצ טרעהעגֿפױא ןיא סע ןעו טָאה ,ןלייטלצנייא ענַײז ןיא רעדָא סעסַאמ

 ןעגנוגנידַאב עכלעוו רעטנוא ,ןעניֿפעגוצסױא ןעועג קיטיינ טלָאװ ,ןריטסיסקע

 זַא ,ןַײז הדומ טזומעג טלָאװ ןעמ רעדָא ,ןריטסיסקע וצ טרעהעגֿפױא טָאה רע

 ןטלָאװ רימ בוא םערָאװ .ךעלגעממוא ןענַײז עיֿפָאסָאליֿפ ןוא טֿפַאשגסיװ

 ןגָאװ ןוא ןלָאצ טימ ,ןגָאװ ןוא ןלָאצ עקידנעטש טימ טָאטשנָא ,ןוט וצ טַאהעג

 טימרעד טלָאװ ,זַײװליײט רעדָא ןצנַאג ןיא ןדניװשרַאֿפ וצ לולע ןענַײז ענלעוו

 קעװַא טעגרה סָאװ ,טנעמעלע רעטנכערעגסיוא:טינ ַא ןרָאװעג טריֿפעג;ַײרַא

 ףָאטש :עיציזָאּפָארּפ יד זַא ,רָאלק רעבירעד זיא סע .ןסולש עוויטיזָאּפ עלַא

 .ןרעװ טכַארטַאב קידֿבשוימ זומ ,רַאברעטשעצמוא זיא

 ַא רַאֿפ ןטלַאהעג טינ סָאד רָאנ סינ ןעמ טלָאװ ןטַײצ עװיטימירּפ ןיא
 ?גביוא ןַא יװ ןעוועג לטֿבמ סע טלָאװ ןעמ רָאנ ,תמא ןכעלדנעטשרַאֿפ-טסבלעז

 ןענעק ןכַאז זַא ,גנוניימ יד ןטלָאגעג םוטעמוא טָאה לָאמַא ,תועט ןקיֿפױא
 טולָאסבַא ןוֿפ ןרעװ ןענעק רעדָא ,טשינרָאג טולָאסבַא ןיא ןדניװשרַאֿפ
 רעדָא ,סנבױלגרעבָא עֶקיִלָאְמַא רעדנַאנוֿפ ןבַײלק רימ ןעװ .טשינרָאג

 ןיא ןבילג רענײמעגלַא ןַא ןעװעג זיא סָאװ ,ףושיּכ ןיא ןביולג םעד
 ןשיוצ רעטציא וליֿפַא םיק ַא ךָאנ טָאה ןוא ןטַײצ ערעקיטעּפש

 עטסעֿפ ענ'ז ןוֿפ ענייא זַא ,רימ ןעניֿפעג ,ןשטנעמ עלערוטלוקמוא
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 טשינרָאג ןוֿפ ןעמ ןעק ףשיכ ןקרַאטש א ךרוד זַא ,זיא תוחנה

 בױא .טשינרָאג ןרעװ לָאז ףָאטש ןוֿפ זַא ,ןכַאמ ןוא ףָאטש ןֿפורסױרַא

 סָאד םערָאװ) טרָאװ ןוֿפ ןעניז םעיונעג ןיא טביילגעג טינ סָאד ןבָאה ןשטנעמ

 ןעװעג זיא גנוטכינרַאֿפ רעדָא גנוֿפַאשַאב ןוֿפ סעצָארּפ רעד זַא ,טניימעג טלָאװ

 ןביילג ייז זַא ,טביילגעג ךָאד יז ןבָאה ,(ןַײזטסּוװַאב ןיא טלעטשעגרָאֿפ רָאלק

 ןעװעג זיא ןביולג ןייא ,ןעקנַאדעג ערָאלקמוא ערעייז ןיא ,טנעָאנ יו ןוא ;סע

 טינ ןבָאה שיטקַאֿפ .,ריֿפֿפױא רעייז טימ ןזיװַאב ייז ןבָאה ,ןועדנַא םעד וצ

 ,גנוניימ ַאזַא ןטלאהעג ןיילַא תוחומ עקירעדינ יד ןוא ןטַײצ ערעטצניֿפ יד רָאנ

 רעד ןוֿפ ףוס ןוא בייהנָא םעד חוּכמ ןרעל עריא ןיא ,עיגָאלָאעט עקיטנַײה יד

 וליֿפַא ןעק ןעמ ןוא ;גנוניימ רעד סָא ןוֿפ ןעגנורדעגכרוד שוריֿפב זיא ,טלעוו

 ,טַײצ ַא ןעזסױרָאֿפ ןשיטעָאּפ ןַײז ןיא ,ריפסקעש טינ זיא יצ ,ןַײז דשוח

 ,"ךיז ךָאנ תוֿברוח ןייק וליֿפַא ןזָאל טינ, ןוא ןדניװשרַאֿפ ןלעװ ןכַאז עלַא ןעוו

 .סולֿפנַײא םעד טָא רעטנוא ןעוועג ךיוא

 יד רעמ ךָאנ ןוא ,רעבָא ןעגנורַאֿפרעד ענעבילקעגנָא זַײװכעלסיב יד

 רעטרעקרַאֿפ רעד וצ טריֿפעג םַאזגנַאל טָאה ,ןעגנורַאֿפרעד יד ןוֿפ גנוריזינַאגרָא

 ןיוש טציא זיא ,רַאברעטשעצמוא זיא ףָאטש זַא ,ערעל יד זיב ;גנוגייצרעביא

 סנייא טכאמעג לטב טָאה ןסיװ רעטיירב ַא .תמא רעכילגעטלַא ןַא ןרָאװעג

 .רָאג ןוֿפ ןעמוק ןעק סעּפע זַא ,ןזַײװַאב עטכודעגסיוא עלַא ןרעדנַא םעד ךָאנ

 ןעלמיה יד ןיא ןרָאװעג טקעדטנַא גנולצולּפ זיא סָאװ ,טעמָאק רעד ,טשינ

 ַאשעג-ַײנ ַא טינ זיא ,סױרַא ךיז טזַײװ ,רעסערג טכַאנ עדעי טרעוו סָאװ ןוא

 לָאז ןעמ ,טַײװ וצ ןעוװעג רעהַא זיב זיא סָאװ ,ַאזַא רָאנ ,רעּפרעק רענעֿפ

 טרימרָאֿפ ךיז טַײצ טונימ עכעלטע ןיא טָאה סָאװ ,ןקלָאװ רעד ,ןעז ןענעק םיא

 ןוֿפ רָאנ ,ןרָאװעג טשרע ןענַײז סָאװ ןֿפָאטש ןוֿפ טינ טײטשַאב ,למיה ןֿפױא

 ?כיזכרוד ןוא רעטײרּפשעגסױא רעמ ַא ןיא ןעװעג רעירֿפ ןענַײז סָאװ ןֿפָאטש

 ןַא רעדָא לָאטשירק ַא ןוֿפ לַאּפ ןיא ךיוא ענעגייא סָאד ןוא .םוִאֿפ רעקיט

 טרעקרַאֿפ .טצעזענּפָא םיא טָאה סָאװ טײקיסילֿפ רעד וצ תוכַײשב ץַאזּפָא

 ַא ךָאנ סױרַא ךיז ןזַײװ ףָאטש ןוֿפ ןעגנוטכינרַאֿפ עקיטשרמולּכ יד ,רעדיוו

 .דנַאטשוצ ןיא ןעגנורעדנע יו רעמ טשינ ןענַײז ַײז זַא ,גנוטכַארטַאב רערעיונעג

 סע טעז ןעמ סָאװ ,רעסַאװ עטּפמַאדעגסױא סָאד זַא ,ןענוֿפעגסױא טָאה ןעמ

 -ידרעירֿפ ןַײז וצ ןרעוו סכַארבעגקירוצ עיצַאסנעדנָאק ךרוד ןעק ,רעמ טשינ

 סָאװ רעװלוּפ םעד טָאטשנָא זַא ,טזַײװַאב סקיב ַא ןוֿפ סָאש רעד .םרָאֿפ רעק

 ךיז קידנטײרּפשסױא עכלעװ ,ןזַאג עסיוועג ןרָאװעג ןעגַײז ןדנּוװשרַאֿפ זיא

 יד ןסקַאװעגסױא טינ זיא סע רעבָא ןענַאװזיב .סַײרֿפױא םעד טכַאמעג ןבָאה

 ןבָאה ןעגנורַאֿפרעד יד ןכלעװ וצ ,סולש רעד טָאה ,,עימעכ עוויטַאטיטנַאװק

 טָאה ןעמ ןעוו .ןטקַאֿפ עלַא יד טימ ןרעװ טריזינָאמרַאה טנעקעג טינ ,טריֿפעג

 יד ןוֿפ טרימרָאֿפ ךיז ןבָאה סָאװ ,סעיצַאניבמָאק יד רָאנ טינ ןענוֿפעגסױא

 ןריניבמָאק ייז עכלעוו ןיא ,סעיצרָאּפָארּפ יד ךיוא רָאנ ,ןֿפָאטש ענעדײשרַאֿפ

 ,ףָאטש םעד ןוֿפ גנונעכער ַא ןבעגּפָא טנעקעג ןבָאה רעקימעכ יד ןוא ,ךיז
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 טינ רעמ טָאה ןעמ סָאװ ,ףָאטש םעד ןוֿפ רעדָא ,ןיװַאב ךיז טָאה סָאװ
 ךעלגעט יד ןוא .ןדנּוװשרַאֿפ םזיציטפעקס רעדעי זיא טלָאמעי ,ןעז טנעקעג
 עמוס עקיבלעז יד טניֿפעג ןעמ עכלעוו ךרוד ,ןזילַאנַא עכעלטקניּפ עטכַאמעג
 ןּביג ,טרעדנוזענּפָא ךעלדנע ןוא ןעמרָאֿפ עטרעדנעעג ןדײשרַאֿפ ןיא ןֿפָאטש
 ןבָאה רימ סָאװ סולש םענײמעגלַא םעד וצ גנוקיטעטשַאב עקידנעטש ַא
 ,טכיירגרעד

 סָאװ ,ןזַײװַאב עגײמעגלַא יד טימ ןעמַאזוצ ,ןזַײװַאב עלעיצעּפס יד טָא
 ,רעהֿפױא ןַא ןָא זדנוא טיג ןכַאז עטנַאקַאּב ןוֿפ ץנעטסיסקע עקידנעטש יד
 :רעטשעצמוא יד טציא ןטלַאה ןשטנעמ ךס ַא זַא ,גנוקריוו ַאזַא טאהעג ןבָאה
 ,טינ ױזַא יװ ןֿפַײרגַאב טינרָאג ןעק ןעמ סָאװ ,תמא ןַא רַאֿפ ףָאטש ןוֿפ טײקרַאב

 יַצ ,עגַארֿפ יד ףיוא ךעלריטַאנ טבייה טקַאֿפ רעטצעל רעד טָא ,53 8
 ,גנוניימ רעלַאטנעמַאדנוֿפ רעד טָא רַאֿפ גנוקיטכערַאב ערעכעה ַא טינ רימ ןבָאה
 רעבָא רעדייא .עיצקודניא רעקיניזטסּוװַאב רעד ןוֿפ גנוקיטכערַאב יד רעדייא
 ןבעג וצ קיטיינ זיא ,גנוקיטכערַאב ערעכעה ַא ןבָאה רימ זַא ,ןזַײװַאב רימ
 .ןעגנורעלקרעד עקינייא

 זַא ,ןַײזטסּוװַאב סָאד זיא טייקידנעװטיונ רעשיגָאל ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב סָאד
 עטלעטשעגקעװַא-רָאלק עסיװעג ןיא ןסָאלשעגנַײא טגיל סולש רעסיוועג ַא
 םענעסקַאװרעד ַא טימ דניק גנוי ַא ןכַײלגרַאֿפ רימ ןעװ ,(תוחנה) ןסימערּפ
 :געװטינ רעשיגָאל ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב עקיזָאד סָאד זַא ,ןעעז רימ ןוא ןשטנעמ
 רימ ןענרעל ,םענעסקַאװרעד םַײב ָאד זיא ןוא דניק םַײב ָאטינ זיא טייקיד
 עסיװעג ןוֿפ שינעטנעקרעד רעד וצ ןסקַאװועד טרעװ ןעמ זַא ,ןוֿפרעד
 ;ניא עטנשריעג יד ןוֿפ גנולקיװרעדנַאנוֿפ רעד ךרוד זיולב ןתמא עקידנעװטיונ
 ,ןטײקיעֿפ ןוא ןעמרָאֿפ עלעוטקעלעט

 תמא ןַא רעדייא --- :ױזַא זיא שיֿפיצעּפס רעמ לַאֿפ םעד ןלעטשקעװַא
 ;ןידַאב ייװצ ןרעװ טליֿפרעד ןומ ,רעקידנעװטױנ ַא סלַא טסּוװַאב ןַײז ןעק
 יד ןַײז וצ סֿפוּת חוּכב זיא סָאװ ,רוטקורטס עקיטסַײג ַא ןַײז זומ סע .ןעגנוג
 ןשיװצ ןבעגעגנָא טרעװ סָאװ תוכַײש יד ןוא עיציזָאּפָארּפ רעד ןוֿפ ןענימרעט
 עקיטסַײג עטכַארטעגרעביא ןוא עטמיטשַאב ַאזַא ןַײז זומ סע ןוא ;ײז
 רָאלק ַא ןכַאמ ךעלגעמ לָאז סָאװ ,ןענימרעט עקיזָאד יד ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ
 ןוֿפ רערעדנַא רעד רעדָא רענייא ןעװ .תוכַײש רעקיזָאד רעד ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב
 ןענעקרעד טינ לָאז ןעמ ,ןכַאמ סע ןעק ,טליֿפרעד טינ זיא ןעגנוגנידַאב יד טָא
 .ןליּפשַײב ןעמענ רימָאל .ּתמא םעד ןוֿפ טייקידנעװטיונ יד

 ,טנַאה ןייא ןוֿפ רעגניֿפ יד ןלייצרעביא טינ ןעק סָאװ ,רעדליװ רעד
 ,גנוטּפױהַאב רעד טכערּפשטנַא סָאװ קנַאדעג ןטמיטשַאב ַא ןעױבֿפױא טינ ןעק
 .טסּוװַאב סָאד ןעױבֿפױא רע ןעק רעקינײװ ְךָאנ ןוא {12 ןענַײז 5 ןוא 7 זַא
 טנכער סָאװ ,לגני רעד .ךעלגעמ טינ זיא לפה-ךס רעדנַא ןייק זַא ,ןַײז
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 5 ןוא 7 ,ךיז ֹוצ טגָאז ,ַײברעד ּפָאק םעד קידנבָאה טינ רעֿפיצ יד ןעמַאזוצ
 .כָאנ רע ןעק ,תועט ןקיבלעז םעד דנַאנַאכָאנ קידנרזחרעביא ןוא 11 ןענַײז
 ,לּכה:ךס ןשלַאֿפ ַא ןכַאמ דנַאנַא

 ַײב סָאװ ,12 ןענַײז 5 ןוא 7 זַא ,תמא םעד ןעזנַײא טינ סָאד רעבָא
 םעד ןוא ,רוטקורטס רעקיטסַײג רעטלקיװטנַא טינ ַא ןוֿפ סע טמוק ןדליװ םעד
 רענעזָאלעגּפָא ןַײז ןוֿפ טמוק סָאװ ,11 סיוא ןכַאמ ייז זַא ,גנוטּפױהַאב סלגנוי
 טייקידגעװטיונ רעד ןיא ןעלֿפײװצ וצ טינ זדנוא טריֿפ ,טייקיטעט רעקיטסַײג
 עמוס רעד ןיא ןוא ,ןלָאצ ערעדנוזַאב ייװצ יד טָא ןשיװצ תוכַײש רעד ןוֿפ
 וצ סֿפוּת ןלעֿפרַאֿפ סָאד .ןעמַאזוצ ייז טגייל ןעמ ןעװ ,ףיונוצ ןלעטש ייז סָאװ
 תוכַײש רעד טָא ןוֿפ טייקידנעװטיונ יד ,הביס רענעי רעדָא רעד רעביא ,ןַײז
 רָאלק ןענַײז ןענימרעט יד בוא זַא ,ןגָאז וצ ןוֿפ ּפָא טינ ךיוא זדנוא טלַאה
 זַא ןוא ;ןעזסױרַא ךיז טייקידנעװטיונ ריא טעװ ,קנַאדעג ןיא טלעטשעגרָאב
 ,םייקידנעװטיונ יד טָא ךיז טעזרעד ןעגנורַאֿפרעד עקיכַאֿפליֿפ עלַא ץוחַא
 ןענעק וצ טלקיװטנַא גונעג ןענַײז סעיצקנוֿפ יד ןוא ןרוטקורטס יד ןעוװ
 .12 ןוא 5 ןוא 7 סעּפורג יד לכש ןטימ ןַײז סֿפות

 .טיונ ןוֿפ שינעטנעקרעד ַא ןַארַאֿפ זיא סע זַא ,סע טסייה ,רָאלק זיא סע
 :ַאזוצ .עיצולָאװע עקיטסַײג יד טײלגַאב סָאװ ,עכלעזַא סלַא ןתמא עקידנעוו
 .עקידװעבעל רעמ ַא ןוא טַײקִיעֿפ עטריצילּפמָאק רעמ ַא ןגירק םעד טימ ןעמ
 ,ןתמא עקידנעװטונ ןעזנַײא ןוֿפ טֿפַארק ַא ךיוא טמוק טֿפַארק:סגנולעטשרָאֿפ
 סע ןוא ,ןתמא רַאֿפ טנעקרעדנָא טינ ןצנַאג ןיא רָאג רעירֿפ טָאה ןעמ עכלעוו
 ,לגנַיי ַא .ןעגנונעקרעדנָא יד טָא ןיא תוגרדמ ערעכעה ץלַא ןַארַאֿפ ןענַײז
 רעדנַא ןַא וצ ךַײלג ןענַײז סָאװ ןכַאז זַא ,ןעזוצנַײא ץנעגילעטניא גונעג טָאה סָאװ
 ,ןעזוצנַײא חוּכב ןַײז טינ ןעק ,רערעדנַא רעד וצ ענייא ךַײלג ןענַײז ,ךַאז
 :רָאּפָארּפ ערעדנַא עסיװעג וצ ךַײלג רעדנוזַאב ןענַײז סָאװ ,סעיצרָאּפָארּפ זַא
 ,עכַײלג ןייק טינ ןענַײז ,ערעדנַא יד וצ ענייא ךַײלג טינ ןענַײז עכלעוו ,סעיצ
 רעקינײװ טינ עמָאיסקַא עטצעל יד זיא לכש ןטלקיװטנַא רעמ ַא רַאֿפ שטָאכ
 .עטשרע יד רעדייא עקידנעוװטיונ רָאלק ַא

 ןתמא עשיטַאמעטַאמ ןוא עשיגָאל ןיא סיוא קיטכיר טלַאה סָאװ ץלַא
 ןענַײז סע .ןתמא עשיזיֿפ ןיא ,ןענימרעט יד קידנרעדנע ,סיוא ךיוא טלַאה
 :ָאֿפ ןַײז וצ סֿפוּת ייז ידּכ סָאװ ,קיזיֿפ רעד ןיא ןתמא עקידנעװטיונ ןַארַאֿפ
 רעדייא ןוא ,לכש רעטרינילּפיצסיד ןוא רעטלקיװטנַא ןַא ךיוא ךיז טרעד
 .טייקיטייג יד ןֿפַײרגַאב וצ ןלעֿפרַאֿפ רָאנ טינ ןעמ ןעק ,סיוא טסקַאװ לכש ַאזַא
 זיב ,ךּפיה רעייז ןיא ןביילג רָאלקמוא וליֿפא ןעק ןעמ רָאנ ,ןתמא יד ןוֿפ
 עשיזיֿפ יד ןוֿפ טוּפ ןיא ,טייהשטנעמ עצנַאג יד זיא גנַאל טינ רָאג ךרע-יֿפל
 ןוֿפ ןסַאמ יד ןוא ,טײקיעֿפמוא ןוֿפ דנַאטשוצ ַאזַא ןיא ןעװעג ,סעמָאיסקַא
 .ָאּפ ענעדײשרַאֿפ ,דנַאטשוצ ַאזַא ןיא ךָאנ םויה דע ןענַײז טייהשטנעמ רעד
 ןעקנַאדעג ערָאלק ןרימרָאֿפ וצ טײקיעֿפמוא ןַא סױרַא ןזַײװ ןעגנוניימ ערעלוּפ
 רעדָא ןעקנעד ןיא טײקנזָאלעגּפָא ןַא ,ןתוכַײש ערעייז ןוא ןטֿפערק ןגעוו



 דע

 ןֿפיצנירֿפ עטשרע יד - רעסנעכס א 16

 ,טרָאס ןקיסַאּפ םעד ןוֿפ תוביס ןָא ןעגנוקריוװ טרַאװרעד ןעמ .ןכַאז עדייב

 ,תוביס יד וצ לענָאיצרָאּפָארּפ טינ טַײװ ןענַײז סָאװ ןעגנוקריוו ענױזַא רעדָא

 רעבָא * .ןעגנוקריװ ןָא רָאג ןקידנע ךיז ןענעק תוביס זַא ,טלַאה ןעמ רעדָא

 ןֿפרעד זיא ,סעמָאיסקַא עשילַאקיזיֿפ ןייק ןַײז סֿפוּת טינ ןענעק ךס ַא שטָאכ

 ןרעװ טנעקרעד טינ ןענעק סעמָאיסקַא עשילַאקיזיֿפ זַא ,ןעגנורדעג טינ ךָאנ

 זַא ,ןעגנורדעג טינ זיא סע יװ טקנוּפ ;לכש ןטלקיװטנַא ןַא ןוֿפ ירָאירּפ ַא

 ןעלכש עטלקיװטנַאמוא יד לַײװ ,קידנעװטינ טינ ןענַײז ןתוכַײש עשיגָאל

 ,טייקידנעװטיונ רעייז ןעזנַײא טינ ןענעק

 ןעװעג לָאמַא ןענַײז סָאװ ,ןעגנוניימ יד טימ ךיא סע זיא ױזַא טָא
 ןעמ טגעלֿפ סנטשרע ,ףָאטש ןוֿפ גנוטכינרַאפ ןוא גנוֿפַאש רעד עגונב קיטליג
 ןוֿפ גנודניװשרַאֿפ יד --- ןכַאז ענעדײשרַאֿפ:דנורג ןשימֿפיונוצ ךעלטניײװעג
 ,קנַאדעג םעד טימ ,ןעזעג סנטצעל םיא טָאה ןעמ ּוװ ,טרָא םעד ןוֿפ ףָאטש
 .רעד טרעװ סע ןעװ טשרע .ןַײז טינ ןיא ןַײז ןוֿפ רעבירַא טייג ףָאטש זַא
 .מוא יד סָאװ םעד רעדייא ,םיקוליח ןכַאמ ןוֿפ חוּכ רערעסערג ליֿפ ַא טכיירג
 .רַאֿפ ַא ןשיװצ שינעלמוטעצ יד ןדַײמסױא ןעמ ןעק ,ןגָאמרַאֿפ עלערוטלוק
 ,םיור ןוֿפ ןיטולחל ןדניװשרַאֿפ םעד ןוא זַײרק-גנומענרָאװ םעד ןוֿפ גנודניווש
 ,גנונימ יד טעװ ,ןטימעגסיוא טינ טרעװ שינעלמוטעצ יד טָא ןענַאװזיב ןוא
 טייקיטליג יד ,סגטייווצ .ןרעװ ןעמונעגנָא טכַײל ,טשינ וצ ןרעוו ןעק ףָאטש זַא
 ןוֿפ חוּכ ַאוַא טלעֿפ סע ןמז לֹּכ ,גנַאל ױזַא ךיז טלַאה גנוניימ רעד טָא ןוֿפ
 טריבורּפ ןעמ ןעװ ,טריסַאּפ סע סָאװ ןעונַײא ןענעק וצ עיצקעּפסָארטניא
 ןעמוק סָאװ ,ןעעדיא ערָאלקמוא יד רעבָא ןעװ .קנַאדעג ןיא ףָאטש ןטכינרַאֿפ
 רעד ןוֿפ ךשמ ןיא ןרעװ ,ילבעג-ןװרענ ןטריזינַאגרָא םוקלוֿפמוא ןַא ןיא ףיוא
 ןטריזינַאגרָא טוג ַא ןוֿפ ןעעדיא ערָאלק יד ףיוא ןטיברַאֿפ עיצולָאװע רעקיטסַײג
 טמערוֿפעג טרעװ סָאװ ,רוטקורטס עטמיטשַאב יד טָא טכַאמ טלָאמעי ,ילבעג-ןוורענ
 סע ,ןעגנונַײשרעד עכעלרעסיוא טימ גנומיטשנַײא ןיא ,ןעגנורַאֿפרעד ךרוד
 יד ףױא ןרעמטנע סָאװ ןתוכַײש יד קנַאדעג ןיא ןַײז זַײװרעקיטיײנ ןלָאז
 עועדנַא ןשיװצ ,סױרַא טמוק ןוֿפרעד ,ןכַאז ןיא ןטיײקיטרַאנייא עטולָאטבַא
 ,ףָאטש ןוֿפ טייקרַאברעטשעצמוא רעד ןוֿפ ףירגַאב רעד ,ןֿפירגַאב

 זיא ףירגַאב רעד טָא זַא ,טזַײװַאב זילַאנַא:טסבלע ז רעיונעג ַא םערָאװ

 דײלק עטגײלעגֿפױנוצ .טסעֿפ א ז8 ןטלאהעג טָאה סָאװ ,עמַאד א טנעקעג בָאה ךיא :

 עסיורג ןבָאה וצ ןעז רעבירעד טגעלֿפ יז ןוא ;טגײלעגֿפױנוצ זיול זיא יז ןעוו רעדיײא ,יועמ טגעוו

 עטנאקאב א ענַײמ עמַאד רעדנא ןא .טכארֿפ רַאֿפ ןלָאצ רעקינײװ ןֿפרַאד וצ יוּכ ,סטרעֿפוק

 יעלקרַאֿפ רעשיטקַאֿפ א וצ ,טײקיטֿפערק טײלגאב סָאװ ,טײקטכַײל ןוֿפ ליֿפעג םעד וצ טבַײרש

 ןעמ ןעוו .ןדָאב ןֿפױא רעקינײװ יז טקירד טכַײל קידנטערט זַא ,טבײלג יז :גָאװ ןוֿפ גנורעג

 רעקינײװ ןגעוו ןכאמ ךיז יז ןעק ,גָאװ רעד ףיוא קידנעיײטש ,זא ,יז טּפױהַאב ,ןגָארֿפ ריא טלעטש
 םעגוֿפ ןדנַאטשוצ עכעלנע סיורא ןזַײװ ןעגנוניימ ערעלוּפָאּפ ענעדײשרַאֿפ !ןלײװ ןוֿפ טקא ןא ךרוד
 ןוא ןטֿפערק ןײטשרַאֿפ וצ טײקלעֿפמוא אזא עטריגילּפיצסיד * טינ יד ַײב סיורא ןזַײװ יז -- לכש
 טינ ןענעק ײז זא ,ןעמאזוצ עדייב רעדָא ,ןעקנעד ןיא טײקילעֿפוצ אזא רעדַא ,ןתוכטש ערעײז

 ,סעיצקא עשיזיֿפ עגונב ןעגנודליבנַײא ליפ ןטלַאה ןוא סעמָאיסקא עשילאקיזיֿפ ןינז סֿפוּת



 7ֵ1ָנ ףָאטש ןוֿפ טײקראברעטשע צמֹוא יד

 טנרָאֿפ ןוֿפ םױר םעד ןיא זַא ,רָאֿפ ךיז טלעטש ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ דוסי ַא
 טָא זַא ,סיוא ךַײא טלָאמ טציא .רעּפועק ןייא יװ ָאטינ רעמ זיא ךַײא ןוֿפ
 רָאנ ,ּוװשרעדנַא ץעגרע ןגָארטעגרעבירַא טינ טרעװ רעּפרעק רעקיצנייא רעד
 ריא .ןוט טינ סע טנעק ריא .טרָא ןֿפױא ָאד טשינרָאג םיא ןוֿפ טרעװ סע
 טימ זיא ,ןעמונרַאֿפ ןעװעג זיא סָאװ ,םיור רעד זַא ,ןלעטשרָאֿפ טינ ךיז טנעק
 ףיא ןגָארטעגרעבירַא ךַאז יד טָאה ןעמ ביוא ןדַײס ,קידייל ןרָאװעג לָאמַא
 ?קירדֿפיונוצטינ עטצעלרעלַא יד ןָא טֿפור ןעמ סָאװ סָאד .ץַאלּפ רעדנַא ןַא
 רימ ןיילק יװ .ןעקנעד ןוֿפ ץעזעג רעטנעקרעדנָא ןַא זיא ףָאטש ןוֿפ טײקרַאב
 ךרוד ןרָאװעג זיא ףָאטש ןוֿפ עסַאמ עסיורג ַא זַא ,ןלעטשרָאֿפ טינ ךיז ןלָאז
 .ֿפיױנוצ ליֿפ ױזַא זיא יז זַא ,ןֿפַײרגַאב טינ רעבָא רימ ןענעק ,גנוקירדֿפונוצ
 רימ תעב .ןבילבעג טינ טשינרָאג ריא ןוֿפ זיא סע זַא ,ןרָאװעג טקירדעג
 ןעמוקעגוצ ןעגַײז ףָאטש םעד ןוֿפ ןלייט יד זַא ,ןלעטשרָאֿפ ךיז ןענעק
 ןלעטשרָאֿפ טינ ךיז רעבָא רימ ןענעק ,ןרעדנַא םוצ רענייא רעטנעענ
 ךיז טזומעג טלָאװ ןעמ .רעקינײװ ןרָאװעג זיא ףָאטש ןוֿפ םוכס רעד זַא
 ,טשינרָאג זיב ןרָאװעג טקירדעגֿפױנוצ ןענַײז ןלייט עקינייא זַא ,ןלעטשרָאֿפ
 רעּפרעק רעצנַאג רעד זַא ,ךיז ןלעטשוצרָאֿפ יװ ךעלגעממוא ױזַא טקנופ זיא סָאװ
 ,טשינרָאג זיב ןרָאװעג טקירדעגֿפױנוצ זיא

 ,ןריטסיסקע וצ ןרעהֿפױא לָאז ףָאטש זַא ,ןֿפַײרגַאב ןענעק טינ רעזדנוא
 טײטשַאב ןעקנעד .ןעקנעד ןוֿפ רוטַאנ רעד ןוֿפ אצוי:לעוּפ רעטקעריד ַא זיא
 ןוא ,ןרעװ טלעטשעגנַײא טינ ןעק תוכַײש ןייק ,ןתוכַײש ןלעטשנַײא ןיא
 יד ןופ רענייא בױא ,ןרעװ טױבעגֿפױא טינ קנַאדעג ןייק ןעק אליממ
 וצ ךעלגעמ טינ זיא ןכב .ןַײזטסּוװַאב ןיא ָאטינ זיא ןענימרעט עקיד תוכיײש

 סע סָאװ ,םעט ןקיבלעז םעד תמחמ ,טשינוָאג טרעװ סעּפע ןוֿפ זַא ,ןעקנעד
 ,זיא םעט רעד -- סעּפע טרעװ טשינרָאג ןוֿפ זַא ,ןעקנעד וצ ךעלגעממוא זיא
 גנוטכינרַאֿפ יד ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ טקעיבָא ןַא ןרעװ טינ ןעק טשינרָאג לַײװ
 גנוֿפַאשַאב יד סָאװ ,םעט ןקיבלעז םעד תמחמ רַאבקנעדמוא זיא ףָאטש ןוֿפ
 ,רַאבקנעדמוא זיא ףָאטש ןוֿפ

 ןוֿפ גנוקיטעטשַאב עלַאטנעמירעּפסקע ןייק זַא ,ןַײז ףיסומ ָאד זומ ןעמ
 ןעמ בא ,ךעלגעמ טינ זיא ,רַאברעטשעצ טינ זיא ףָאטש זַא ,תמא םעד
 ןעמוק ןענעק ןעגנוקיטעטשַאב ענױזַא עלַא םערָאװ ,הקיּתשב ןָא טינ סע טמענ
 ,ןעײטשַאב ןגָאװ יד סָאװ ןוֿפ ,ןֿפָאטש יד זַא ,טניימ ןגעװּפָא ןוא ,ןגעוװּפָא ךרוד
 ַא זַא ,זַײװַאב רעד ,רעטרעװ ערעדנַא טימ .עקיבלעז יד לָאמ עלַא ןבַײלב
 טינ זיא ,םינֿפוא עסיװעג ףיוא ןעלדנַאהַאב רימ ןכלעװ ,ףָאטש רעסיוועג |

 רעדנַא רעד זַא ,הרעשה רעד ןוֿפ ּפָא טגנעה ,תומּכ ןיא ןרָאװעג טרעדנעעג
 ,תומּכ ןיא טרעדנעעג טינ טבַײלב ,טלדנַאהַאב שרעדנַא טרעוו סָאװ ,ףָאטש

 5ַאב וצ עגונ ָאד זדנוא זיא סָאװ ,םינּפ לֹּכ לע ,רקיע רעד .4 8 |

 טייקידנעטשַאב יד עכלעוו ךרוד ,ןעגנומענרָאװ יד ןוֿפ רוטַאנ יד זיא ,ןטכַארט
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 ןטיצנירֿפ עטשטהע יד -- רעטנעפס ה 1ל8

 עְלֲא רעטנוא ןעגנומענרָאװ יד טָא .דנַאנַאכָאנ ןזיװַאב זדנוא טרעוװ ףָאטש ןוֿפ
 רענעבעגעג ַא סָאװ ,טֿפַארק יד זַא --- טושּפ זדנוא רַאֿפ ןעניימ ןעמרָאֿפ ערעייז
 ,זַײװַאב רעד זיא סָאד ,עקיבלעז יד לָאמעלַא טבַײלב ,סיוא טביא ףָאטש נוכס
 .ךַײלג ךיז ןזָאלרַאֿפ טֿפַאשנסיװ עיונעג יד ןוא רשיה לכש רעד ןכלעװ ףיוא
 טָאה סָאװ ,ךַאז ַא ןעזעג ןטכענ טָאה רע זַא ,טגָאז רענייא ,לשמל ,ןעוו
 סָאװ ,טקעיבָא ןַא זַא ,גנוטּפױהַאב ןַײז טניימ ,קירוצ ןרָאי טימ טריטסיסקע
 ץּפורג עסיװעג ַא ןַײזטסּוװַאב ןַײז ןיא טכַארבעגנַײרַא רעירֿפ לָאמַא טָאה
 ןעגנורעדנע עפורג עכעלנע ןַא לַײװ ,רעטציא ךָאנ טריטסיסקע ,ןעגנורעדנע

 טֿפַארק יד סָאװ סָאד :ןַײזטסּוװַאב ןַײז ףיוא קורדנַײא ןַא טכַאמעג רעדיוװ טָאה
 רעד זַא ,ַײװַאב ַא רַאֿפ רע טלַאה ,קורדנַײא ַאזַא םיא ףיוא ךָאנ טכַאמ
 עטצעל יד זיא טֿפַארק זַא ,רימ ןעעז רערעלק ךָאנ .ָאד ךָאנ זיא טקעיבָא
 טרעדנעעג זיא ףָאטש םענוֿפ טלַאטשעג יד ןעװ ,ןלַאֿפ יד ןיא ,ףָאטש ןוֿפ סָאמ
 ןכַאמ וצ דימשדלָאג םעד ןבעגעג טָאה ןעמ סָאװ ,דלָאג לקיטש ַא .ןרָאװעג
 .עגּפָא סע טָאה רע תעב ,רענעלק ןעזעגסיוא טָאה ,קיטשגנוריצ ַא ןוֿפרעד
 עקַאט טגעװ סע בא ןוא ,לָאשגָאװ ןֿפױא ּפָא סע ןעמ טגעװ ;טכַארב
 ןעגנַאגעג ןרָאלרַאֿפ ןיא ךלָאג לייט ַא זַא ,ןעמ טסילשַאב ,רעירֿפ יװ רעקינייװ
 ,ןעמונענּפָארַא לקיטש ַא טושּפ טָאה דימשדלָאג רעד רעדָא ,טעברַא רעד ןיא
 ךיז טזָאל ףָאטש ןוֿפ םוכס רעד זַא ,החנה ערָאלק יד רימ ןבָאה ָאד
 ףָאטש רעד סָאװ ,טֿפַארק .עיצַאטיװַארג םוכס םעד ךרוד ןעמיטשַאב ךעלדנע
 ,סױרַא טזַײװ

 ריא טוב טֿפַאשנסיװ יד ןכלעוו ףיוא ,זַײװַאב טרָאס רעד זיא סָאד ןוא
 ,ףָאטש לקיטש ַא ןעוו .רַאברעטשעצמוא זיא ףָאטש זַא ,עיצקודניא ענעבעגעגנָא
 וצ ןרָאװעג טריצודער זיא ,ןּפַאטנָא ןוא ןעז טנעקעג רעירֿפ טָאה ןעמ סָאװ
 טרעװ סע רעבָא ,ןּפַאטנָא ןוא ןעז רעמ טינ סע ןעק ןעמ סָאװ ,דנַאטשוצ ַא
 ,ןרָאװעג טרעדנערַאֿפ זיא רע ןכלעוו ןיא ,זַאג םעד ןוֿפ גָאװ רעד ךרוד ןזיװַאב
 ףָאטש םעד ןענעק רימ שטָאכ זַא ,הרעשה יד זיא ,ךָאנ טריטסיסקע רע זַא
 טריטיװַארג רע ביוא ,ןרָאװעג טרענימעג טינ עמוס ןַײז זיא ,ןליֿפ טינ טסנוז
 ךיוא ויא ױזַא ,רעירֿפ סָאװ טֿפַארק רעקיבלעז רעד טימ דרע רעד וצ ץלַא ךָאנ
 ךיז טניֿפעג סָאװ ,טנעמעלע ןַא ןוֿפ גָאװ יד טסילשַאב ןעמ ןעװ ,לַאֿפ רעדעי
 ןכלעו ,טנעמעלע רעדנַא ןַא ןוֿפ גָאװ רעטסּוװַאב רעד ךרוד ,עיצַאניבמָאק ַא ןיא
 טקירדעגסיױא טרעװ ףָאטש ןוֿפ םוכס רעד ןעװ ,לַאֿפ ַא ,טריזילַארטײנ רע
 ,סיוא טביא רע טָאװ ,טֿפַארק עשימעכ עמוס רעד ןוֿפ ןענימרעט יד ןיא
 רעד יװ ןעמונעגנָא טרעװ טֿפַארק עשימעכ עשיֿפיצעּפס יד טָא ןעװ ןוא
 .טֿפַארק:עיצַאטיװַארג רעשיֿפיצעּפס ַא ןוֿפ וויטַאלערָאק

 טיײקרַאברעטשעצמוא רעטרצוו יד טימ תמאב רימ ןעניימ ,סע טסייה ,ױזַא טָא
 טכַאמ ףָאטש רעכלעוו ךרוד ,טֿפַארק רעד ןוֿפ טיײקרַאנרעטשעצמוא יד ףָאטש ןוֿפ
 ךרוד זיולב ףָאטש ןוֿפ קיגיזטסּוװַאב ןרעוװ רימ יװ ױזַא ,קורדנַײא ןַא זדנוא ףיוא
 ױזַא ,עיגרענע רערעלוקסומ רעזדנוא ןגעקטנַא טלעטש רע טָאװ ,דנַאטשרעדיװ םעד
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 ךרוד רָאנ ףָאטש ןוֿפ טיײקידנעטשַאב רעד ןגעװ קיניזטסּוװַאב ךיוא רימ ןרעֹוו
 .רעביא רימ ןכלעוװ ןוֿפ ,דנַאטשרעדיװ ןקיזָאד םעד ןוֿפ טײקידנעטשַאּב רעד
 טינ רָאלק טרעװ תמא רעד טָא ןוא .טקערידמוא רעדָא טקעריד ךיז ןגַײצ
 ױזַא טקנוּפ רָאנ ,שינעטנעקרעד .ירָאירעטסָאּפא רעד ןוֿפ זילַאנַא יּפילע רָאנ

 ,* שינעטנעקרעד-ירָאירּפַא רעד ןוֿפ זילַאנַא יּפ.לע ליֿפ

 יג 9 יא 6 י

 .סיוא יד זא ,ןענערָאװ םיא ןעמ זומ ,טקרעמצּב טינ ןײלַא סע טָאה רעזעל רעד בוא *

 ןומ ,קרעװ םעד טָא ןיא טכױרּבעג ןרעװ ײז יו ,"תמא רעקיטײנ; ןוא "תמא-ירָאירּפיא, ןקורו

 ןענַײז סָאװ ,ןשינעטנעקרעד ןַײא ןסילש ײז יו ,ןעניז ןטלא םעד ןיא ןרעוו ןענאטשרַאֿפ טינ

 "רעד ןַײא ןסילש יז זַא ,ןעניז םעד ןיא אקווד רָאנ ,ןעגנורַאֿפרעד ןופ קיגנעהּפַאמוא ןצנַאג ןיא

 .אֿפרעד ןוֿפ ןעגנולמַאזנָא ערעַײהעגמוא יד ךרוד שינַאגרָא ןרָאװעג ןענַײז עכלעוו ,ןשינעטנעק

 יגוראֿפרעד יד ךרוד בור יפ.לע רעבָא ,ןעמוקאב ןײלא זלװלײט טָאה דיחי רעד עכלעוו ,ןעגנור

 וטנשריעג טָאה רע םעטסיס-.ןוורענ סעמעוו ,ןרעטלערוא עלַא ענַײז ןופ ןעג

 "עיגָאלָאכיסּפ ןופ ןפיצנירפ יד, ,קרעװ ןַײז וצ רעזעל םעד ּפָא טקיש רנחמ רעד)

 .רעצעזרעביא רעד) -- .טקנוּפ םעד טָא ןגעוו תויַאר ערעטַײװ רַאֿפ (431--426 88)



 לטיּפַאק רעטפניפ

 גנוגעוװַאּב ןופ טייקנסירעגרעביא .טינ יד

 רעד יו סַאלק ןקיבלעז םעד ןוֿפ תמא רענײמעגלַא ןַא ךָאנ ,55 9
 :רעטשעצמוא יד יו טקנופ .ןרעװ טכַארטַאב לעיצעּפס ָאד זומ רעקידרעירֿפ

 גנוגעװַאב ןוֿפ טייקנסירעגרעביא-טינ יד ךיוא זיא יױזַא ,ףָאטש ןוֿפ טײקרַאב
 גנוגעװַאב סָאװ ,סעֿפע םעד ןוֿפ טײקידנעטשַאב יד ,טדערעג רעיונעג ועדָא
 ריא ןוֿפ סָאװ ,עיציזָאּפָארּפ ַא ,ןעמרָאֿפ עקידװעריּפש ענַײז ןוֿפ ענייא זיא
 ַא ןוֿפ אליממ ןוא ,טֿפַאשנסיװ רעיונעג ןוֿפ טייקכעלגעמ יד ּפָא טגנעה תמא
 .טֿפַאשנסיװ רעיונעג רעד ןוֿפ ןטַאטלװער יד טקינײארַאֿפ סָאװ עיֿפָאסָאליֿפ
 .רָאֿפ סעלוקעלָאמ ןוֿפ ןוא סעסַאמ ןוֿפ ןעגנוגעװַאב ענעעזעגמוא ןוא ענעעזעג
 ;ןרעװ טרעלקרעד ןֿפרַאד סָאװ ןעגנונַײשרעד יד ןוֿפ טֿפלעה ערעסערג יד ןרימ
 רעדָא ,טשינרָאג ןוֿפ ןביוהעגנָא ךיז ןטלָאװ ןעגנוגעװַאב ענױזַא בוא ןוא
 עכעלטֿפַאשנסיװ ןייק ןַײז טנָאקעג טינ טלָאװ ,טשינרָאג טימ ךיז טוָאלעגסיױא
 ,ייז ןוֿפ גנורעלקרעד

 ןיא ,רעטשרע רעד יװ ױזַא ,תמא רעלַאטנעמַאדנוֿפ רעטייווצ רעד טָא
 רַאֿפ רעדָא ןשטנעמ עוװיטימירּפ רַאֿפ ךעלדנעטשרַאֿפטסבלעז טינ ןֿפוא םושב
 תוחומ עטלקיװטנַא:טינ רַאֿפ ,טרעקרַאֿפ ,ןיײלַא זדנוא ןשיווצ עלערוטלוקמוא יד
 זַא ,ןטקַאֿפ יד .ךעלדנעטשרַאֿפטסבלעז ןוֿפרעד ךפיה רעד ךיז טכַאד זיא
 :עװַאב ןַײז דלַאב טרילרַאֿפ ,ךייה רעד ןיא ןֿפרָאװעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןייטש ַא
 ,דרע רעד ףיוא קידנלַאֿפ טיג רע סָאװ ,ּפַאלק םעד ךָאנ זַא ןוא ,וצ:ףױרַא גנוג
 ,*טייקיטעט ןוֿפ ּפיצנירפ רעד זַא ,ףיואנביוא ןוֿפ ןזַײװַאב ,קִיור רע טבַײלב
 קידגעמענגנָא .ןדניװשרַאֿפ ןיטולחל ןעק ,ןזיוועגסיורא טָאה ןייטש רעד סָאװ
 ץקימורַא יד זַא ,ןעגנומענרָאװ טטציטשעג:טינ יד ןוֿפ ןלייטרוא יד קיטירק ןָא

 א טימ טינ "טײקיטעט ןוֿפ פיצנירפנ עזַארֿפ יד ךיא ץונאב לטיפאק ןצנאג םעד ןיא 7

 ֹע ןסולשאב ענעמונעגנָא הליתתכל ןדַײמוצמיוא ידֹּכ זיולב רָאנ ,גנוטַײדַאב רעשיזיֿפַאטעמ
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 'וצ ַא ןיא םוא דלַאב ךיז ןרעק .גנוגעװַאב ןיא טכַארבעג ןרעװ סָאװ ,ןכַאו

 ךָאנ ןביילג ֿבור סָאד ןוא ,טביילגעג לָאמַא ןשטנעמ עלַא ןבָאה ,ור ןוֿפ דנַאטש

 ךעלטנײװעג זַא ןוא ,טשינרָאג ןיא ןײגרעבירַא ןעק גנוגעװַאב זַא ,רעטציא

 ,רעבירַא ױזַא עקַאט יז טייג

 עטרעקרַאֿפ ַא ןבָאה סָאװ ,ןטקַאֿפ עסיוועג ןוֿפ רעבָא גנולעטשטסעֿפ יד

 זַײװכעלסיב ןבָאה עכלעװ ,ןעגנוכוזרעטנוא וצ טריֿפעג טָאה ,גנוטַײדַאב

 יד זַא ,גנוקעדטנַא יד .שירעריֿפרַאֿפ ןענַײז ןעגנוניײשרעד עקיזָאד יד זַא ,ןזיװַאב

 טָאה ,טייקכיג רעטרענעלקרַאֿפ-טינ ַא טימ ןוז רעד םורַא ךיז ןעיירד סעטענַאלּפ

 טלַאה ךַאז ןייק ביוא ,רעּפרעק רעקידנגעװַאב ךיז ַא זַא ,דשח ַא ןֿפורעגסױרַא

 סע ןוא ;טייקכיג ןַײז קידנרעדנע טינ ,ןגעװַאב קיביײא ךיז טעװ ,ּפָא טינ םיא

 גנוגעוװַאב רעייז ןרילרַאֿפ סָאװ סרעּפרעק יד יצ ,עגַארפ יד טקעװעגֿפױא ךיז טָאה

 .רעק ערעדנַא וצ גנוגעװַאב רעייז רעביא טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא טינ ןביג

 ןעלקַײקקעװַא ךיז טעװ לדנייטש ַא זַא ,טנַאקַאב ןעוועג זיא טקַאֿפ רעד .סרעּפ

 ןייק ךיז ףיױא טינ טָאה סָאװ ,זַײא ףוא לשמל יװ ,ךַאלֿפ ןטַאלג ַא ףױא

 עק  ,יײז ןָא קידנסױטשנָא ךיז ,לדנייטש סָאד עכלעװ וצ ,ךעלקערב עניילק

 ,ךַאלֿפ ַא ףיוא רעדייא רעטַײװ ליֿפ ,גנוגעװַאב ןַײז ןוֿפ לייט ַא ןבעגרעביא

 רעטַײװ ליֿפ ןֿפױל טעװ ליוק ַא זַא ןוא ;ךעלקערב ענױזַא טימ לוֿפ זיא סָאװ

 ,הֿביֿבס רעטכידעג ַא ןיא רעדייא ,טֿפול ךרוד ונַײהד ,הֿביֿבס רערעטיש ַא ךרוד

 עקידגגעװַאב ךיז זַא ,ףירגַאב רעװיטימירּפ רעד טָאה ױזַא טָא ,רעסַאװ יו

 ןוא גנוגעװַאב רעייז ןרילרַאֿפ וצ ץנעדנעט ענערױבעגנַײא ןַא ןבָאה סרעפרעק

 ךיז טנעקעג טינ ןבָאה ןכירג יד סָאװ ףירגַאב ַא --- ,ןלעטשוצּפָא ךיז ףוסל

 ןבױהעגנָא - טַײצ סיעלילַאג זיב ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ ןוא םיא ןוֿפ ןעַײרֿפַאב

 ןטנעמירעּפסקע ענױזַא ך רוד ןרָאװעג טלסיירטעצ רעטַײװ זיא רע ,ןרעװ וצ לשב

 לדיירד:לרינש ַא ןוֿפ ךיז ןעיירד סָאד זַא ,ןזיװַאב ןבָאה עכלעװ ,סקוה יװ

 ןבעגעגרעביא טינ טרעװ גנוגעװַאב ןַײז סָאװ ךרע-יֿפל ,גנַאל ױזַא ןָא טלַאה
 .ןכַאז עקימורַא יד וצ

 סיוא ןשטַײט רעקיזיֿפ ענרעדָאמ יד ױזַא יו ,תויטרֿפב ןרעלקרעד וצ

 ,גנוגעװַאב רענעעזעג רעד ןוֿפ ןעגנורענעלקרַאֿפ ןוא ןעגנודניװשרַאֿפ עלַא יד

 רעדייא ,ץַאלּפ רעמ ןוא ,גָאמרַאֿפ ךיא רעדייא ,ןסיוו רעמ טרעדָאֿפעג טלָאװ

 ערַאלָאמ יד זַא ,ללכב ןגָאז וצ גונעג ןַײז זומ ָאד ,ןּבעגּפָא ָאד ןעק ךיא

 ןַײז ןוֿפ טּפַאלקעגנָא טרעװ קָאלג רעד ןעװ ,טדניװשרַאֿפ סָאװ גנוגעװַאב

 יד ןיא ןוא קָאלג םענוֿפ סעיצַארביװ יד ןיא רעדיװ ךיז טזַײװַאב ,גנוצ

 טלעטש עסַאמ עקידנגעװַאב ךיז ַא ןעװ זַא ;ןֿפַאש יז סָאװ טֿפול סעילַאװכ

 טינ ךיז ןעק סָאװ עסַאמ רעדנַא ןַא טימ ןָא ךיז טֿפערט יז תעב ,ּפָא ךיז

 וקעלָאמ ַא ןיא ,גנַאלק ַא ןיא טָאטשנָא ,סױרַא גנוגעװַאב יד טמוק ,ןגעװַאב

 םעד ןָא רענייא ךיז ןבַײר סרעּפרעק ןעוו ,ןכַײלג סָאד ןּוא ;גנוגעװַאב דערַאל

 רעד ךרוד ןרָאלרַאֿפ ךיז טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב יד רעבירַא טייג ,ןרעדנַא

 םעד טָא ןוֿפ רעבָא טַײז ןייא .סעלוקעלָאמ יד ןוֿפ גנוגעװַאב ַא ןיא ,גנובַײר
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 ערעל יד טעװ טסנוז םערָאװ ;ןטכַארטַאב רעיונעג רימ ןזומ תמא םעניײמעגלַא
 ןרעװ ןענַאטשרַאֿפ ןצנַאג ןיא גנוגעװַאב ןוֿפ טײקידנעטשַאב רעד ןגעוו
 .שלַאֿפ

 סע טָאה ןָאטוינ יװ ,גנוגעװַאב ןוֿפ ץעזעג רעטשרע רעד .6 8
 ור ןוֿפ דנַאטשוצ ןַײז ןטלַאהנָא זומ רעּפרעק רעדעי, -- זיא ,טקירדעגסיוא
 זיא רע ןדַײס ,עיניל רעכַײלג ַא ןיא גנוגעװַאב רעקיטרַאנײא ןוֿפ רעדָא
 ."םיא ףיוא ןקריװ סָאװ ןטֿפערק ךרוד דנַאטשוצ ןַײז ןרעדנע וצ ןעגנּוװצעג

 סָאװ רעּפרעק ַא זַא ,תמא םעד ןקינײארַאֿפ ןעמ ןעק תמַא םעד טָא טימ
 טלַאהרַאֿפ רעכלעװ ,רעטנעצ ַא םורַא (עטיברָא) זיירק ןדנור ַא טבַײרשַאּב
 .טינ ַא טימ זַײרק ןקיזָאד םעד ןיא ךיז טגעװַאב ,טֿפַארקיצוצ ַא ןרוד םיא
 ,טייקכיג רעטרענעלקרַאֿפ

 לָאמנייק טערקנָאק טרעװ ןתמא עטקַארטסבַא יד טָא ןוֿפ רעטשרע רעד
 ,טכעלקריװרַאֿפ טעמּכ רָאנ טרעװ רעטייװצ רעד ןוא ,טכעלקריװרַאֿפ טינ
 ןַײז טינ לָאז סע ,ֿביחמ זיא עיניל רעכַײלג ַא ןיא גנוגעװַאב עקיטרַאניײא
 ןַײז טינ ןלָאז סע ,ֿבײחמ רעדיװ זיא ןוא ,הֿפיֿבס רעד ןיא דנַאטשרעדיװ ןייק
 סעסַאמ עקיַײברעד סָאװ ,ערעדנַא ועדָא עיצַאטיװַארג ןוֿפ ןטֿפערק ןייק
 ,ךיוא ױזַא .םיוקמ טינ לָאמנײק ןרעװ עכלעװ ןעגנוגנידַאב --- סיוא ןביא
 רעדנור ַא ןוֿפ גנוגעװַאב ןַײז ןטלַאהנָא ןענעק לָאז רעּפרעק רעשלמיה ַא ידּכ
 זומ סע ןוא ,סרעּפרעק ערעדנַא ןוֿפ ןעגנורעטש ןַײק ןַײז טינ ןזומ ,עטיברָא
 ךשומה חוּכ םעד ןוא טייקכיג ןַײז ןשיװצ גנוסַאּפוצ עיונעג עסיוועג ַא ןַײז
 טרעװ ןעגנורעדָאֿפ יד טָא ןוֿפ ענייא ןייק -- רעּפרעק ןלַארטנעצ ןַײז ןוֿפ
 ךעלקרעמ ןענַײז ייז תויה ,סעטיּברָא עלעוטקַא עלַא ןיא .טליֿפרעד טינ לָאמנייק
 ַא טימ ןעמַאזוצ ןוא .ןזײשרַאֿפ ךעלקרעמ טייקדניוװשעג יד זיא ,שיטּפילע
 ,טײקנדײשרַאֿפ ערעסערג ַא טמוק רעטנעצ ןוֿפ גײנּפָא ןרעסערג

 ןיא ךיז קידנגעװַאב ,עכלעוו ,סרעּפרעק עשלמיה יד ןוֿפ לַאֿפ םעד וצ
 ןַא ןוא גנוגעװַאב קיניײװ טַײצ ןייא וצ סױרַא ןזַײװ ,סעטיברָא עשירטנעצסקע
 ןוֿפ ורמוא םעד ןופ לַאֿפ םעד ןבעגוצ ןעמ ןעק ,גנוגעװַאב ליֿפ טַײצ רעדנַא

 טגעװַאב ,רענעלק טָא ןוא רעסערג יז זיא טָא סָאװ ,טייקכיג ַא טימ ,רעגייז ַא
 ,ףיוא טרעה גנוגעװַאב יד ּוװ ,ןעמערטסקע ןשיװצ ורמוא רעד ךיז

 ןעמ זַא ױזַא ,ןעגנונַײשרעד עשיֿבורק יד טָא ןֿפַײרגַאב רימ ןלָאז יו
 !ךעלטֿפַאשניײמעג ןבָאה יז סָאװ ,תמא םעד קיטכיר ןקירדסיוא ןענעק לָאז
 ןיא םיוקמ טינ ץעגרע ןיא טרעװ סָאװ ,גנוגעװַאב ןוֿפ ץעזעג רעטשרע רעד
 עכלעװ ,ןטקַאֿפ יד טָא ןיא ןסָאלשעגנַײא ןעניז ןייא ןיא ךָאד זיא ,ןצנַאג
 גנוטכיר יד טרעוװ עטיברָא רעדנור ַא ןיא םגה ,םיא וצ ךּפיהל ךיז טכַאד ןעייג
 טינ טייקכיג יד רעבָא טבַײלב ,טרעדנעעג דנַאנַאכָאנ גנוגעװַאב רעד ןוֿפ
 רעסערג ָאד טייקכיג יד טרעװ עטיברָא רעשיטּפילע ןַא ןיא םגה .טרעדנעעג
 ךרוד עקידנעטש ָא טייקכיג:טינשכרוד יד ןגעװטסעדנוֿפ ןיא ,רעגעלק ָאד ןוא
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 ור רעלַאטנעמָאמ ַא וצ טמוק ורמוא רעד םגה .סעיצולָאװער עקידרדסּכ יד
 ,גנוגעװַאב עטרעקרַאֿפ ַא ןָא ךָאנרעד טבייה ןוא גנּוװש ןדעי ןוֿפ דנע םַײב
 :עגרעביא-טינ ַא ,ןעמונעג ןצנַאג ןיא ,גנוגעװַאב:רעהַא:ןוא:ןיהַא יד ךָאד זיא
 ןוֿפ דנַאטשרעדיװ ןוא (עיצקירֿפ) גנובַײר ןייק ןַײז טינ לָאז סע ןעו :ענעסיר
 ..קיבײא ןעגנַאגעגנָא סעיציזָאּפ ענַײז ןוֿפ טַײברעביא רעד טָא טלָאװ ,טֿפול רעד

 סָאװ טימ ,סָאד !סכעלטפַאשניימעג ןלַאֿפ יד טָא זדנוא ןזַײװ סָאװ זיא
 ןרָאװעג םעדכרוד זיא סָאװ ,סָאד ןוא ,גנוגעװַאב ןיא זדנוא טנעקַאב היאר יד
 טינ זיא ,גנוגעװַאב ןוֿפ ףירגַאב רעזדנוא ןיא טנעמעלע רעקידנשרעהרָאֿפ רעד
 :רעביא טינ טרעװ רע זַא ,ןגָאז ןעק ןעמ ןכלעװ ףיוא ,טנעמעלע רעד
 ,ץַאלּפ ןוֿפ גנורעדנע ןַא יװ טושּפ גנוגעװַאב ןטכַארטַאב רימ ביוא .,ןסירעג
 ןעק גנורעדנע רעד ןוֿפ עטַאר יד זַא ,רעגייז ןוֿפ ורמוא רעד זדנוא טזַײװַאב
 ,ןטַײצ-ןשיװצ ןיא ךיז קידנלעטשּפָא ,זַא ןוא ,טונימ וצ טונימ ןוֿפ ןדײשרַאֿפ ןַײז
 .ַײנ סָאד ןוֿפ ךיז ןבייהנָא סע ןעק

 טנעמעלע :גָארטרעביא רעד ןֿפורנָא ןענעק רימ סָאװ ,סָאד רעבָא ביוא
 בא ?קידנעטש זיא סָאװ ןיא ,רעקידנעטש ןייק טינ זיא ,גנוגעװַאב ןיא
 ,רעטכַײלגגעה ןקידנעגניוװש ַא ,ןָאטעג סע טָאה יעילַאג יװ ,קידנטכַארטַאב

 :רעביא םעד רָאנ ,ןלַאװרעטניא עכַײלג ןיא ןעגניווש ןַײז טינ רימ ןקרעמַאב

 רעד קורדנַײא ןַא זדנוא ףױא טכַאמ סע ;גנּוװש ןַײז ןוֿפ רעקמוא ןטרזחעג
 ןדעי ןוֿפ ףוס םַײב ףיוא טרעה םיור ןיא גָארטרעביא רעד שטָאכ זַא ,טקַאֿפ

 גָארטרעביא רעד םערָאװ ,ףיוא טינ טרעה סָאװ ןַארַאֿפ סעּפע ךָאד זיא ,גנּוװש
 ,קידנעקנעדעג ןוא .גנוטכיר רעקידנגעקטנַא רעד ןיא ןָא רעדיו ךיז טבייה
 רע טָאה ,ּפוטש ןקרַאטש ַא ןבעגעג רעטכַײלגנעה םעד טָאה ןעמ בוא זַא
 רעדייא ,טַײצ ערעגנעל ַא טרציודעג טָאה סע ןוא ,גנוווש ןרעסערג ַא טכַאמעג
 רימ ןעעז ,ןעגנוגניווש ענַײז טרעטשעצ טָאה טֿפול רעד ןוֿפ דנַאטשרעדיװ רעד
 רערעלוקסומ רעד ןוֿפ ויטַאלערָאק ַא סעּפע זיא ןָא טלַאה סָאװ סָאד זַא ,ןַײא
 רעד .גנוגעװַאב ןיא רעטכַײלגנעה םעד טּכָארבעג סָאה סָאװ ,גנוגנערטשנָא
 ,קרעמֿפױא רעזדנוא ףיוא ףױרַא ןעגניווצ ןסולש ןוא ןטקַאֿפ יד טָא סָאװ ,תמא
 ,תוש ממ ןייק טינ אֿפוג ןײלַא זיא םיור ןכרוד גָארטרעביא רעד זַא ,זיא
 ןַא יװ טושּפ טכַארטַאב ,גנוגעװַאב ןוֿפ ןרעהֿפױא סָאד זיא רעבירעד ןוא
 ןרעהֿפױא סָאד זיולב רָאנ ,ץנעטסיסקע ןַא ןוֿפ ןרעהֿפױא ןייק טינ ,גָארטרעביא
 טמיק סָאװ ןכיצ ַא -- ץנעטסיסקע ןַא ןוֿפ ןכייצ ןסיוועג ַא ןֿפ
 ,ןעגנוגנידַאב עסיוועג רעטנוא רָאֿפ

 גנוגעװַאב רעד ןיא טנעמעלע רענעי ביוא .,השק ץלַא ךָאנ טבַײלב סעּפע
 טרעװ רע זַא ,ןגָאז ןעמ ןעק ןײילַא םיא ןגעװ סָאװ ,רעטכַײלגנעה םעד ןוֿפ
 ,גנוגנערטשנָא רערעלוקסומ רעד ןוֿפ ויטַאלערַאק רעד זיא ,ןסירעגרעביא טינ
 טנעמעלע םעד טָא ןוֿפ טרעװ סָאװ זיא ,רעטכַײלגנעה םעד טגעװַאב טָאה סָאװ
 ןטימ ןיא רעטכַײלגנעה םעד ּפָא טלעטש !ןעגנוגניווש יד ןוֿפ דנע ןדעי ַײב
 סעּפע סיױרַא טזַײװ רע -- טנַאה ןיא ּפַאלק ָא ךַײא רע טיג ,גנוװש ןַײז ןוֿפ
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 ,ןבעג ןעק גנוגנערטשנָא ערעלוקסומ ַא סָאװ ַאזַא ,טייקיטעט ןוֿפ ּפיצנירּפ ַא
 ַאזַא סױרַא טינ רע טוַײװ ,טקנוּפ-רעקמוא ןדעי ַײב ןָא רעבָא םיא טריר
 רעד יװ ,ליֿפ ױזַא טקנוּפ ןדנּוװשרַאֿפ זיא סָאד ,טייקיטעט ןוֿפ ּפיצנירּפ
 שטָאכ זַא ,ןגָאז ןעמ ןעק ױזַא יװ זיא ,ןדנּוװשרַאֿפ זיא םיור ןיא גָארטרעביא
 ןוֿפ ּפיצנירּפ רעד זיא ,עקידנעטשַאב ןייק טינ זיא םיור ךרוד גנוגעװַאב יד
 ?רעקידנעטשַאב ַא ָאי ,גנוגעװַאב רעד ןיא טגיל סָאװ ,טייקיטעט

 טריטסיסקע טייקיטעט ןוֿפ ּפיצנירּפ רעד זַא ,קֿפס ילּב ןזַײװַאב ןטקַאֿפ יד
 רע זומ ,רַאבקרעמַאב טינ זיא רע ןעוו .םרָאֿפ רעסיוועג ַא רעטנוא ץלַא ךָאנ
 רעֿפטנע םעד ףױא זַײװנָא ןַא ?ןגרָאברַאֿפ רע זיא ױזַא יוװ ,ןגרָאברַאֿפ ןַײז
 רעטכַײלגנעה םעד ןָא טּפַאכ ןעמ ןעװ שטָאכ זַא ,קידנקרעמַאב ןגירק ןעמ ןעק
 רעד ןיא ּפַאלקּפָא ןייק טינ רע טיג ,גנּוװש ןַײז ןוֿפ טקנוּפרעקמוא םעד ַײב
 ןיא ןעיצ וצ ףֹּכיּת ןָא רעבָא רע טבייה ,גנוגעווַאב רעקידרעירֿפ ןַײז ןוֿפ גנוטכיר
 ַא זיא יצ רעד זַא ,רעטַײװ קידנקרעמַאב ןוא ;גנוטכיר רעקידנגעקטנַא רעד
 ,ּפוטש ןקרַאטש ַא ךרוד רעטיירב ַא ןרָאװעג זיא גנּווש רעד ןעוו ,רעסיורג
 טקנוּפ ןטסכעה םעד ַײב גנוגעװַאב רעקיטכיזנָא ןוֿפ רעוװנָא רעד זיא רענירעד
 רעקיטכיזנָא .טינ ַא ןוֿפ גנוֿפַאש רעד טימ טײלגַאב ,וצ ףיױורַא קידגעייג
 יד טָא ןֿפַײרגַאב ,רעטנורַא גנוגעװַאב עקיכָאנרעד יד םרוג זיא ,טיײקיטעט
 ןוֿפ תושממ רעכַײלג ַא יװ ןעמוקַאּב ךיז טָאה סָאװ ,טייקיטעט ענעגרָאברַאֿפ
 ךיז ןענעק רימ ;טכַײל טינ זיא ,טייקיטעט רעקיטכיזנָא רענערָאלרַאֿפ רעד
 ,סַאלק רעדנַא ןַא ןוֿפ ןלַאֿפ קידנטכַארטַאב ,ןֿפַײרגַאב וצ סָאד ןֿפלעה רעבָא

 רעטקַאהרַאֿפ :טסעֿפ ַא ןגעקטנַא ךיז טּפוטש סָאװ ,רענייא ןעוו ,517 8
 ,ןגעװַאב ךיז לָאז יז ,;גנוגנערטשנָא רעסיורג ןַײז טימ ןכַאמ טיג ןעק ,ריט
 יז טנֿפֶע ,גנוגנערטשנָא רערעסערג ַא לסיב ַא ךרוד ,רעטעּפש עלַײװ ַא רעבָא
 טלַאֿפ רע ןוא ,טנַאװ רעד ןגעקטנַא ּפָא ךיז טגָאלש ,קסַארט ַא טימ ףיוא ךיז
 עסיװעג ַא זַא ,זַײװַאב ַא רע טָאה -- סױרָאֿפ ּפָאק ןטימ רעמיצ ןיא ןַײרַא
 ןיא ףָאטש ןסיוװעג ַא ןקוררעביא טנעקעג טינ טָאה סָאװ ,גנוגנערטשנָא:לקסומ
 ,ןקוררעביא ןכעלדנע םעד ןיא קלח ןסיוועג ַא ןגעװטסעדנוֿפ טָאה ,םיור
 ןטעּפעשטעגּפָא ןַא ּפָא זילווכעלסיב טלעטש רעטצברַא-ןַאבנזַײא ןַא ןעוו ,רעדיוו
 .גנַאל יד זַא ,זדנוא רע טזַײװַאב ,רעֿפוב ןרַאֿפ ךיז וצ םיא קידנעיצ ,ןָאגַאװ
 זיא הטש ןסיװעג ַא רעביא ןָאגַאװ םעד ןוֿפ גנוגעװַאב עטרענעלקרַאֿפ םַאז
 טימ (ויזַאא גנובַײר ןייק ָאטינ זיא סע זַא ,ןעמונעגנָאו ףערטַאב ןיא ךַײלג
 .חטש ןקיזָאד םעד ךרוד טייג רע תעב ,ןָאגַאװ םעד ןוֿפ ןעיצקירוצ ןקידנעטש םעד
 רעטציא רימ ןלעװ ,ןעמוקַאב ױזַא ןבָאה רימ סָאװ ,ףירגַאב םעד קידנעמענטימ
 ,טמיטשַאב רעמ ךָאנ םיא טכַאמ סָאװ לַאֿפ ַא ןטכַארטַאב

 ,ךיז ןליֿפש ךעלגניי סָאװ טימ ,לרינש .ימוג ַא וצ ןדנובעגוצ עקליּפ ַא
 טייקיטעט רעכעלקרעמַאב ןשיװצ תוכלש-טימ רעד ןגעװ עעדיא ערָאלק ַא סיג
 טֿפרַאװ ,לרינש ןוֿפ קע ןייא קידנטלַאה ןעוו .טייקיטעט רענעגרָאברַאֿפ ןוא
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 יד טמוקַאב ,גנוטכיר רעלַאטנָאזירָאה ַא ןיא ךיז ןוֿפ עקליּפ יד לגנַיי רעד

 ןוֿפ גנונַאּפש רעקידנרעװ רעסערג רעד דצמ דנַאטשרעדיװ ַא גנוגעװַאב

 רעטַײװ סָאװ ,ןגיױצעגנָא רעמ ץלַא טרעוו סָאװ ,לרינש סָאד ןוא ,לרינש םעד

 רעד טציא ךיז טניֿפעג ּוװ .ּפָא דלַאב יז טלעטש ,קעװַא טייג עקליּפ יד

 ?ןזיװעגסױרַא טָאה עקליּפ עקידנגעװַאב ךיז יד סָאװ ,טייקיטעט ןוֿפ ּפיצנירּפ

 רַאֿפ סָאװ ןיא .לרינש:ימוג םענעגױצעגנָא םעד ןיא טציא ךיז טניֿפעג רע

 ,ךיז טניֿפעג לרינש סָאד דנַאטשוצ ןרַאלוקעלָאמ ןטרעדנעעג ַא ןוֿפ םרָאֿפ ַא

 זיא לרינש סָאד זַא ,ןסיוו וצ גונעג זיא סע .ןגערֿפ וצ קיטיינ טינ רימ ןבָאה

 ןופ גנוגעװַאב רעד ךרוד ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא סָאװ ,גנונַאּפש ןוֿפ טרָא רעד

 טלעטשענּפָא יא עקליּפ יד ןעװ .ףערטַאב ןכַײלג ןוֿפ זיא ןוא עקליפ רעד

 גנוגעװַאב ַא ריא ןיא ןֿפַאש וצ לרינש ענעגױצעגנָא סָאד ןָא טבייה ,ןרָאװעג

 קירוצ טמוק עקליּפ יד זיב ,גנוגעװַאב יד ץלַא טרעסערגרַאֿפ ןוא קירוצ ףיוא

 --ןביוהעגנָא ךיז טָאה לרינש םעד ןוֿפ ךיז ןעיצטיוא סָאד ּוװ ,טקנוּפ םעד וצ

 רעװנָא םעד תמחמ טינ בוא ,ןעמוקקירוצ םעד ןוֿפ טייקכיג יד ּוװ ,טקנוּפ ַא

 .רעדנַאנוֿפ - רעדיוװ רערַאלוקעלָאמ רעד ןוא טֿפול רעד ןוֿפ דנַאטשרעדיװ ןברוד

 רעד .טייקכיג רעקידהליחּתכל רעד וצ ךַײלג טַארוקַא ןעועג טלָאװ 4,גנולייט

 ןוא עקיטכיזנָא ןשיוװצ ךיז טַײב סָאװ ,טייקיטעט ןוֿפ ּפיצנירּפ רעד זַא ,תמא

 ןקוררעביא סָאד תעב ,ןריטסיסקע וצ ףיוא טינ טרעה ,ןעמרָאֿפ עקיטכיזנָא:טינ

 סע ןוא ;ךעלֿפַײרגַאב טכַײל ָאד זיא ,ןריטסיסקע וצ ףיוא טרעה םיור ןיא ךיז

 ןיא טקנוּפ ןדעי ףיוא זַא ,סולש םענעגנורדעג םעד ןײטשרַאֿפ וצ גנירג טרעוו

 טײקיטעט רעכעלקרעמַאּב ריא ןוֿפ עמוס יד טיג עקליּפ רעד ןוֿפ געו םעד

 ַא ,לרינש םענעגיוצעגסיוא םעד ןיא ןגרָאברַאֿפ זיא סָאװ ,עמוס יד סולּפ

 .עמוס עקידנעטש

 םענײמעגלַא ןַא ףיא רימ ןענעק ליּפשַײב םעד טָא ןוֿפ ףליה רעד טימ

 ןדנוברַאֿפ ןענַײז סָאװ ,סרעּפרעק ןשיװצ רָאֿפ טמוק סע סָאװ ,ןֿפַײרגַאב ןֿפוא

 גנויצוצ ַא ךרוד רָאנ ,לרינש םענעגיױצעגנָא ןַא ךרוד טינ ןרעדנַא ןטימ רענייא

 זיא סע .םיור ןקידיײל ַא ךרוד ,ךיז טכַאד סע יװ ,טביאעגסיוא טרעוװ סָאװ

 רעד ןוֿפ טײקרַאטש יד סָאװ ,ףירגַאב םעניײמעגלַא רעזדנוא רַאֿפ קיטכיוו טינ

 םרעװ יז :ןֿפוא םענעדײשרַאֿפ ץנַאג ַא ףיוא ךיז טרעדנע גנולצוצ רעקיזָאד

 שיטקַאֿפ ;טײקטַײװ ןוֿפ טַארדַאװק רעד טרעװ סע רעסערג סָאװ ,רענעלק

 טֶא קידנעעזנַײא .דרע רעד ןוֿפ םיקחרמ יד רַאֿפ עקידנעטש ַא יז זיא רעבָא

 זיא סָאװ ,תמא ןַא ןעזרַאֿפ טינ ןגעװטסעדנוֿפ ןעמ ףרַאד ,םיקוליח יד

 ןיא טלַאה ןעמ סָאװ סעּפע ןוֿפ גָאװ יד .ןלַאֿפ עדייב רַאֿפ ךעלטֿפַאשניײמעג

 ןַארַאֿפ זיא ןרעדנַא ןַא ןוא םיור ןיא רעּפרעק ןייא ןשיװצ זַא ,טזַײװַאב טנאה

 ,ליצַאטיװַארג וצ וצ טבַײרש ןעמ סָאװ ,רעטנורַא ןעיצ סָאד :טײקנגױצעגנָא ןַא

 טלָאװ לרינש שיטסַאלע ןגױצעגנָא ןַא יו ,ױזַא טנַאה רעד ףיוא טקריוו

 ןיא ןרָאװעג ןֿפרָאװעג זיא סָאװ ,רעּפרעק ַא ןעו ,ןכב ,ריא ףיוא טקריוועג

 זיִב ,עיצַאטיװַארג ךרוד ןרָאװעג טלעטשענּפָא זַײװּכעלסיב זיא ןוא ךייה רעד
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 םעד ןטכַארטַאב רימ ןוומ ,ןצנַאג ןיא טרעהעגֿפױא טָאה גנוגעוַאב ןַײז
 ךיז ןגעװַאב ןַײז תעב טקעלּפטנַא ךיז טָאה סָאװ ,טייקיטעט ןוֿפ ּפיצנירּפ
 .רַאֿפ ןיא רע זַא ,טקנוּפרעקמוא ןַײז ַײב ןדנּוושרַאֿפ יא רעבָא ,וצ ףױרַא
 .נָא ןַא -- דרע רעד ןוא םיא ןשיװצ טייקנגיױצעגנָא רעד ןיא ןרָאװעג ןגרָאב
 ריא ןוֿפ טקודָארּפ רעד יװ ,ןרעוו ןֿפירגַאב ףרַאד עמוס ריא סָאװ ,טייקנגיוצעג
 .טקריוו יז ןכלעוו ךרוד קחרמ םעד ןוא טײקרַאטש

 ַא לרינש םענעגױצעגנָא םעד טימ ליּפשַײב רעזדנוא ןריֿפ רימ ןעוו
 ןוֿפ טייקיטעט יד ןכַאמוצכָאנ ידּכ ,רָאלק ןכַאמ סע טעװ ,רעטַײװ טירט
 תעב זַא ,ןלעטשרָאֿפ ךיז רימָאל ,דרע רעד ןוֿפ םיקחרמ יד ףיוא עיצַאטיװַארג
 עשיטסַאלע סָאד ןגיוצעגנָא טָאה רעּפרעק רעקידנגעוַאב ךיז רענעדנובעגוצ רעד
 ןַאטנעמָאמ ןעמ טָאה ,סוֿפ ןעצ ןוֿפ קחרמ ַא ףיוא ןגָאז רימָאל ,ץענערג ןַײז זיב לרינש
 ,סכלעװ ,ןטשרע םעד ןוֿפ קע םעד ֹוצ לרינש ךעלנע טייווצ ַא ןדנועגנָא
 ַאזַא ףיוא ךיוא לרינש עטייווצ סָאד ןגיוצעגסיוא טָאה ,גנַאג ןַײז קידנטלַאהנָא
 ךיז טָאה רעּפרעק רעד זיב ,לרינש ַא ךָאנ לרינש ַא ,רעטַײװ ױזַא ןוא ,גנעל
 סָאװ ,ּפיצנירּפ .טייקיטעט םעד ןוֿפ עמוס יד זַא ,רָאלק זיא סע ,טלעטשענּפָא
 ןגרָאברַאֿפ זיא סָאװ ןוא ןזיװעגסױרַא סָאה רעּפרעק רעקידנגעװַאב ךיז רעד
 טול ןרעװ ןטסָאמעג ףרַאד ,ךעלרינש ענעגױצעגנָא ןוֿפ הרוש רעד ןיא ןרָאװעג
 עקיזָאד יד עכלעװ ךרוד ,וֿפ לָאצ רעד טול -- ,ךעלרינש לָאצ רעד
 טײרּפש יז עכלעװ רעביא ןוא ןענוקעגרָאֿפ זיא גנונַאּפש עקידנעטש
 ןוֿפ טֿפַארקיצוצ יד זָא ,ןֿפַײרגַאב טינ ןענעק רימ שטָאכ ןיא .סיוא ךָאנ ךיו
 יד שטָאכ -- ןֿפוא ןכעלנע ןַא ףיױא ןרעװ טביאעגסיוא לָאז עיצַאטיוװַארג
 ךעלנַײשרָאװ זיא יז ןוא ,טנַאקַאבמוא ירמגל זיא טײקיטעט:עיצַאטיװַארג ןוֿפ רוטַאנ
 םעד ןוֿפ הֿביֿבס יד ךרוד ןעגנירד סָאװ ,ןטייקיטעט וֿפ טגַאטלוזער ַא
 זַא ,גנוניימ יד עיגָאלַאנַא עטכַארבעג יד סױרַא טֿפור ןגעװטסעדנוֿפ ;רעטע
 .ּפָא ןיא סָאװ ,רעּפרעק ןקידנגעװַאב ךיז ַא ןיא טייקיטעט ןוֿפ ּפיצנירּפ רעד
 ,ןריטסיסקע וצ טרעהעגֿפױא טינ טָאה ,עיצַאטיװַארג ךרוד ןרָאװעג טלעטשעג
 רעד ןעװ זַא ןוא ;םיור םעד טמענרַאֿפ סָאװ רעלטימרַאֿפ םעד ןיא טייקיטעט טנעגרָאברַאֿפ רעדָא עכעלקרעמַאבמוא ןַא לוֿפ ױזַא טַארוקַא ןרָאװעג זיא רָאנ
 טנעלַאװיװקע ריא ןיא טרימרָאֿפעגרעביא יז טרעוו ,רעטנורַא טלַאֿפ רעּפרעק
 טָא ןֿפַײרגַאב טּפיוהרעביא ןענעק רימ בוא ,טייקיטעט רעכעלקרעמַאב ןוֿפ
 ,טינ ביוא םערָאװ : ןֿפוא םעד טָא ףיוא ןֿפַײרגַאב םיא רימ ןזומ ,סעצָארּפ םעד
 ,תוכַײש:םיור ַא ףוא טרעדנעעג טרעו טֿפַארק ַא זַא ,ןעמעננָא רימ ןזומ
 | ,ךעלֿפַײרגַאבמוא זיא סָאד ןוא

 .םיור רעד .השק ןעװעג זיא סָאװ טכער טרעװ סע טסייה ,ָאד טָא
 ןוֿפ גנורעדנע יד .ןײלַא ךיז ןיא ךַאז ַא טינ זיא גנוגעװַאב ןוֿפ טנעמעלע
 רעבָא ,גָארטרעביא ןַא יװ ןזַײװּוצסױרַא ךיז ןרעהֿפױא ןעק ץנעטסיסקע עקיזָאד יד .ץנעטסיסקע ןַא ןוֿפ גנוקעלּפטנַא יד רָאנ ,ץנעטסיסקע ןִא טינ זיא עיציזָאּפ
 פיצנירּפ רעד טָא ןוא .גנונַאּפש ַא יװ ךיז קידנזַײװסױרַא רָאנ ןוט סע ןעק יז
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 יװ לָאמַא ,גָארטרעביא ןַא יװ סױרַא לָאמַא ךיז טזַײװ סָאװ ,טייקיטעט ןֿפ

 גנוגעװַאב ןיא עקיצנייא סָאד ויא ,ןעמַאוצ עדייב יװ טֿפָא ןוא גנונַאּפש ַא
 .עקידנעטשַאב סָאד ןֿפורנָא ןענעק רימ סָאװ

 זדנוא טיג היאר יד ?טייקיטעט ןוֿפ ּפיצנירּפ רעד טָא זיא סָאװ .58 8

 ןוֿפ דליב סָאד לגיּפש ַא טימ ןֿפרַאװ רימ ןעװ .םעד ןגעװ עעדיא ןייק טינ

 קידנטַײברעביא ךָאנרעד ןוא ,טנַאװ רערעטצניֿפ ַא ףיוא ךַאז רענעטכױלַאב ַא

 רעבירַא לָאז גנולגיּפשּפָא יד זַא ,רימ ןכַאמ ,לגיּפש ןוֿפ עיציזָאּפ יד לָאמַא טימ

 סױרַא טינ סכלעזַא סלַא דליב סָאד טֿפור ,רערעדנַא רעד ףיוא טַײז ןייא ןוֿפ

 רימ רעדייא .טייקיטעט ןוֿפ ּפיצנירּפ ַא םעד ןיא טגיל סע זַא ,קנַאדעג םעד

 םעד ןטכַארטַאב רימ ןזומ ,ּפיצנירּפ ַאזַא ןוֿפ תואיצמ יד ןֿפַײרגַאב ןענעק

 .ָאבמיס טלָאװ רע יװ ,ןגיוא ערעזדנוא ךרוד רעביא ךיז טיג סָאװ קורדנַײא

 רעד זיא ןכב .דנַאטשרעדיװ ַא טיג סָאװ סעּפע ,סקידתושממ סעּפע טריזיל

 ןעגנורדעגסױרַא ןַא ,היאר יּפילע םיא סייוװ ןעמ יװ ,טייקיטעט ןוֿפ ּפיצנירפ

 תואיצמ יד עיצַאיצָאסַא יּפ :לע טנָאמרעד גָארטרעביא רענעעזעג רעד :;ןסיװ

 יד ןוא טוה רעד ךרוד טליֿפעג ךיז טלָאװ סָאװ ,טייקיטעט ןוֿפ ּפיצנירּפ ַא ןוֿפ

 ,רָאלק זיא סע .טנעה יד טימ ןּפַאכנָא טנעקעג סע טלָאװ ןעמ ןעו ,ןעלקסומ

 רעד זיא ,זדנוא טזַײװ גנוגעװַאב סָאװ ,טייקיטעט ןוֿפ ּפיצנירּפ רעד טָא זַא

 ,גנוגנערטשנָא ןוֿפ ליֿפעג ןוויטקעיבוס רעזדנוא ןוֿפ טַאלערָאק רעוויטקעיבָא

 ,דנא ןביג עכלעװ ,ןליֿפעג רימ ןעמוקַאב ךיז וצ ןּפעלש ןוא ןּפוטש ךרוד

 ןוֿפ ןעעדיא יד ,טריהַארטסבַא ןוא טריילַארענעג ןרעװ יז יװ םעד ךָאנ

 טוַײװ טָא סָאװ ,טייקיטעט ןוֿפ ּפיצנירּפ רעד טָא .גנונַאּפש ןוא דנַאטשרעדיװ

 .רעדנעעג-טינ ַא ךרוד טָא ןוא ,עיציזָאּפ ןיא גנורעדנע ןַא ךרוד סױרַא ךיז רע

 רעקיצנייא רעד רעטנוא זדנוא ןוֿפ ןֿפירגַאב ךעלדנע טרעװ ,גנונַאּפש רעט

 יד זיא ֹזַא .גנוגנערטשנָא רערַאלוקסומ רעקידנֿפערטַאב : ךַײלג ןַײז ןוֿפ םרָאֿפ

 ןוֿפ טײקרַאברעטשעצמוא יד יװ טוג ױזַא ,גנוגעוװַאב ןוֿפ טייקנסירעגרעביא:טינ

 .טֿפַארק ןוֿפ ןענימרעט יד ןיא טסּוװַאב ךעלקריוו זדנוא ,ףָאטש

 ָאד ףרַאד סָאװ ,תמאדנורג םעד רימ ןכיירגרעד רעטציא ןוא .59 8

 גנוגעװַאב ןוֿפ טײקידנעטשַאב רעד רַאֿפ תויַאר עלַא .ןרעװ טריטָאנ לעיצעּפס

 .רעקידנעטש ַא זיא טֿפַארק םוכס רעד זַא ,החנה עטסעֿפ יד ןַײא ןסילש

 ,םימעט עקידלכש יד ןריזילַאנַא רימ ןעװ ,סױרַא טמוק סע סָאװ ,טקרעמַאב

 סע ןעײטשרַאֿפ רימ יװ ,גנוגעװַאב ןוֿפ טײקידנעטשַאב יד עכלעװ ךרוד

 | .ןזיװַאב טרעװ ,ָאד
 .נעטש ןַײז ךרוד זיולב ןרעװ טריציֿפיטנעדיא ןעק טענַאלּפ רעדנוזַאב ַא

 .ןֿפוא ןלעיצעּפס ַא ףיוא ןענַאגרָאעז ערעזדנוא ףיוא ןקריװ וצ טֿפַארק רעקיד

 ַאזַא ןעזעג טינ לָאמ ןייק טָאה רָאטַאװרעסבָא רעשימָאנָארטסַא רעד ,רעדיוו

 קידנכַײלגרַאֿפ ,ןעגנורדעג טרעװ גנוגעװַאב ןַײז רָאנ ,ןגעװַאב ךיז טענַאלּפ
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 .רעירֿפ ןעמונרַאֿפ טָאה רע סָאװ עיציזָאּפ רעד טימ עיציזָאּפ עקיטציא ןַײז
 ןַײלגרַאֿפ ַא זיא ךַײלגרַאֿפ רעקיזָאד רעד זַא ,טזַײװַאב גנוכוזרעטנוא עננערטש ַא
 :ָארטסַא םעד ףיוא טכַאמעג ןבָאה סע סָאװ ,ןקורדנַײא ענעדלישרַאֿפ יד ןשיווצ
 ןוא ,ןטנעמורטסניא:ריװרעסבָא ענַײז ןוֿפ ןעגנוסַאּפוצ ענעדיישרַאֿפ יד םָאנ
 ןרעװ סָאװ ,ןסולש ענעגנורדעג עלַא ןוֿפ טייקיטליג יד זַא ,רָאלק זיא סע
 זמא םעד ןוֿפ ּפָא טגנעה ,ןטייקכעלנעמוא ןוא ןטייקכעלנע יד טָא ןוֿפ ןגיוצעג
 ןלעװ ,עשידרע יד ןוא עשלמיה יד ,ףָאטש סעסַאמ יד טָא זַא ,חרעשה רעד ןוֿפ
 יד רעטנוא םינֿפוא עקיבלעז יד ףיוא יונעג םישוח ענַײז ףיוא ןקריװ לָאמ עלַא
 וצ תוחוּכ ערעייז ןיא ןעגנורעדנע םוש ןייק זַא ןוא ;ןעגנוגנידַאב עקיבלעז
 ןָאטרַאֿפ טינ זיא סע ביוא ,ןעמוקרָאֿפ טינ ןענעק קורדנַײא ןַא םיא ףיוא ןכַאמ
 .ןעגנורעדנע עקיזָאד יד ןעגנערבוצסורַא טֿפַארק ןייק ןיָאװעג

 ךיישרעטנוא רעד זַא ,סױרַא ךיז טזַײװ קירוצ רעטַײװ טירט ַא קידנעייג
 גנוטַײדַאב ןייק טָאה טנעמורטסניא=ריװרעסבָא ןַײז ןוֿפ גנוסַאּפוצ רעד ןיא
 רעסיועג ַא טימ טמיטש סע זַא ,ןיװַאב טינ טרעװ סע זיב ,טינ
 ןעמ ןעװ ,ןעמענרַאֿפ זומ טענַאלּפ רעד סָאװ עיציזָאּפ רעטנכערעגסיוא
 ביוא ןוא .גנוגעװַאב ןייק ןעגנַאגעג ןרָאלרַאֿפ םינ זיא סע זַא ,טלַאה
 ,ןעניֿפעג ןוא גנונעכערסיוא ענעסָאלשעגנַײא יד ןכוזרעטנוא רימ ןעוו ,ףוסל
 יד סָאװ ,ןעגנולעטשּפָא ןוא ןעגנורעכיגרַאֿפ ענעי ןובשח ןיא ןַײרַא טמענ יז זַא
 ןיא ןעגנורעדנע ענעי ךיוא יו ,םרוג זיא עטיברָא רעד ןוֿפ םרָאֿפ עשיטּפילע
 טסייה ,רימ ןעניֿפעג --- םרוג ןענַײז ןטענַאלּפ עקִיַײברעד יד סָאװ ,טייקכיג
 זיא גנוגעװַאב ןוֿפ טייקרַאברעטשעצמוא רעד ןגעװ סולש רעד זַא ,סע
 ,טענַאלּפ םעד ןוֿפ טיקכיג רעקיטרַאכַײלג רעד ןוֿפ טינ ןעגנורדעג
 ןצװ ,סױרַא טזַײװ רע סָאװ גנוגעװַאב עמוס רעקידנעטשַאב רעד ןוֿפ רָאנ
 רעדָא ,וצ ןרָאװעג ןבעגעגּפָא ןיא סָאװ ,גנוגעװַאב יד ּפָארַא טנכער ןעמ
 ,ןגערֿפ רימ ןעװ ןוא .טרעּפרעק עשלמיה ערעדנַא ,ןוֿפ ןעמוקַאב ךיז טָאה סָאװ
 יד זַא ,סיוא רימ ןעניֿפעג ,גנוגעװַאב ענעבעגעגרעביא יד ּפָא ןעמ טצַאש ױזַא יו
 רעדעי ןוא ;טֿפַארק ןוֿפ ןצעזעג עסיװעג ףיױא טעדנירגַאב זיא גנוצַאשּפָא
 טינ ןעק טֿפַארק זַא ,החנה עטסעֿפ יד ןַײרַא טמענ ןצעזעג יד טָא ןוֿפ רענייא
 ןעגַײז גנוקריװנגעק ןוא גנוקריװ זַא ,עמָאיסקַא רעד ןָא .ןרעו טרעטשעצ
 עריא ןכַאמ טנעקעג טינ עימָאנָארטסַא יד .טלָאװ ,טצעזעגנגעק ןוא ךיײלג
 | .ןעגנוגָאזסױרָאֿפ עיונעג

 טלַאה גנוגעװַאב זַא ,סולש:ירָאירּפיַא םעד עגונב ךיא ענעגייא סָאד
 ןיא זיא ,קנַאדעג ןיא ןקירדרעטנוא טיג ךיז טזָאל סָאװ סָאד .דנַאנַאכָאנ ןָא
 ןלעטשרָאֿפ ךיז ןענעק רימ .ןָא שוַײװ גנוגעװַאב סָאװ טֿפַארק יד ןתמא
 ,סרעפרעק עכעלרעסיוא ןוֿפ גנוקריו רעד ךרוד גנוגעװַאב ןוֿפ לעטשּפָא ןַא
 ,רָאֿפ טינ ךיז טלעטש ןעמ בוא ,ןלעטשרָאֿפ טינ ךיז סָאד ןעק ןעמ רעבָא
 ןענַײז רימ .ןרָאװעג ןגױצעגּפָא זיא גנוגעװַאב ןיא טגיל סָאװ טֿפַארק יד זַא
 רעד ןיא ףױרַא ךיז טקירד יז יװ ,טֿפַארק יד סָא ןֿפַײרגַאב וצ ןעגנוווצעג



 םעד ןעװעג םרוג ןבָאה סָאװ ,סרעּפרעק יד ףיוא גנוקריוונגעק ַא ןוֿפ םרָאֿפ
 ןענַײז ,ייז וצ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא סָאװ ,גנוגעװַאב יד ןוא .לעטשּפָא
 יװ רָאנ ,ענעבעגעגרעביא טקעריד ַא יװ טינ ןטכַארטַאב וצ ןעגנוװצעג רימ
 קנַאדעג ןיא ןענעק רימ .טֿפַארק רענעבעגעגרעביא רעד ןוֿפ טקודָארּפ ַא
 ;סיוא ,גנוגעװַאב ןוֿפ טנעמעלע-םיור םעד רעדָא טייקכיג יד ןרענעלקרַאֿפ
 רערעסערג ַא רעביא טנעמעלע:טֿפַארק םעד רעדָא טעּפמיא םעד קידנטיײרּפש
 עכלעװ ,טנעמעלע .טֿפַארק םעד טָא ןוֿפ עמוס יד רעבָא ;ףָאטש ןוֿפ עסַאמ
 ןרעדנע טינ ךיז ןעק ,גנוגעװַאב רעד ןוֿפ םרוג םעד סלַא ןטכַאוטַאב רימ
 * ,קנַאדעג ןיא
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 טקנוּפדנאטש ריא ןיא ןוײשרַאֿפ זיא גנורעלקרעד יד טָא זא ,ןגָאז וצ קיטײנ זיא סע *

 ,רעטרעוו עטצונַאב יד ןוֿפ עקינײא זא ןוא ;ןבעגעג ךעלטנײװעג ןרעו סָאװ ןעגנורעלקרעד יד ןוֿפ

 ןעניֿפעגסיױוא קידנענעק טינ ,ורעקיזיֿפ יד .ןענַאטשרַאֿפ רעטײרב טעפע ןרעו ,גנו ג אפ ש יװ

 ףױא ןתמא עשיזיֿפ עכעלדנירג יד טרילומרָאֿפ ןטַײצ עטצעל יד ןבָאה ,טֿפַארק ןוֿפ רוטאנ יד

 קידנֿפַײוגַאב :טֿפַצרק ןוֿפ ןײזטסוװאב םָאד ןסָאלשעגסיוא הקיװשב ןבָאה סָאװ ,סינֿפוא עניוזַא

 ןעמוקעג ןוא רעירֿפ ןעוועג ןוֿפ ןענימרעט יד ןיא ןיולב ,ןגָאלשעגרָאֿפ טָאה םוי יוװ ,הביס

 ןתוכַײש ענייזַא ןוֿפ טײטשַאב יז יוװ ,טריניֿפעד טרעוו ,לשמל ,'עיגרענע עלעיצנעטָאּפ, .םעד ךָאנ

 ,ןעגנוגעװַאב עסיועג עף;דנצ יד ןיא ענײא ןֿפאש וצ סעסַאמ יד טביולרעד סָאװ ,םיור ןיא

 ןַײז גצמ ןעגנונַײשרעד יד ןֿפַײרגאב ןוֿפ ןֿפוא רעד טָא תעב .טשינרָאג יז זיא ךיז רַאֿפ ןיילא רעבָא

 ,עיֿפָאסָאליֿפ ןוֿפ ןקעווצ יד רַאֿפ גונעג טינ רעבָא רע זיא ,ןעגנושרָאֿפ עשילאקיזיֿפ רַאֿפ גונעג

 ,ןײטערַאֿפ רעזעל רעד טעװ ,250--347 8 8 ,*עיגָאלָאכיסּפ ןוֿפ ןּפיצנירּפ יז, ףיוא ךיז קידנֿפוררַאֿפ

 גנוגעוואב ,םיור הע 5 הע ק ןוֿפ ןעעדיא ערעזדנוא דלַאב יו זא ,קידנגַאז ןיימ ךיא סָאװ

 עכעלדנע יד ןענַײז עכלעוו ,גנונאפש רערעלוקסומ ןוֿפ ןעעדיא ערעזלנוא ןוֿפ ּפָא ןעמאטש

 זיא ,ןרעװ טרעלקרעד ןענעק ןלָאצמיס עקיטסַײג ערעונא ערעזונוא עלא עכלעוו ךרוד ,ןלָאבמיס
 ,םיור ,רעּפ ר עק ןוֿפ ןענימרעט עטקעריד יד ןיא ןעגנונַײשרעד ןרילומרָאֿפ ןלעוו רעבירעד

 יװ יוזא זיא ,טֿפַארק ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב סָאד ןֿפירגַאב יד טָא ןוֿפ קידנֿפראוװסױרא ,  ג נו גע וו א ב

 וטנעמַאדנוֿפ םעד ןרירָאנגיא ןוא יוברעביא םעד ןענעקרעדנָא



 לטיּפַאק רעטסקעו

 * טפַארק ןופ םויק רעד

 יד ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןענַײז ךעלטיּפַאק ייווצ עקירָאֿפ יד ןיא .60 8
 ךרוד ,טֿפַארק יד -- ןסַאלק ענעדײשרַאֿפ-דנורג ייווצ ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא:טֿפַארק
 טולװַאב סָאװ טֿפַארק יד ןוא ,תואיצמ ןַײז זדנוא טזַײװַאב ףָאטש רעכלעוו
 ,גנוקריוו ריא ןיא ךיז

 ןקריװ ןוֿפ טֿפַארק ןַײז ךרוד םיור ןוֿפ רעטנוא ךיז טדייש רעּפרעק ַא

 טסקעט ןיא ,קיטײנ ןַײז וצ סיוא טזַײװ ןעמָאנ םעד טָא ראֿפ גנורעלקרעד עסיוועג א ֵ*

 ָאד ןוא ,"עיגרענעג טָאטשנָא 'טֿפארקי טרָאװ סָאד ןצונאב רַאֿפ םימעט יד ןבעגעג ןרעװ אפוג

 ,'עיצאװרעסנָאק, טרָאװ סָאד רעדיײא ,רעסעב זיא "םויקא זא ,טלאה ךיא סָאװ רַאֿפ ,ןגָאז ךיא זומ

 ןַײמ רַאֿפ טקירדעגםיוא ךיא ּגָאה (1861 רָאי ןיא ןביושעג זיא סָאו) קירוצ רַאי רַאּפ א טימ
 "טֿפַארק ןוֿפ עיצאװװרעסנָאקק קורדסיוא םעד טימ טײקנדירֿפוצמוא ןַײמ יעלסקעה .ֿפָארּפ דנַײרֿפ

 "ץיצאוװרעסנָאקה טרָאװ סָאד לַײװ ,טנטשרע ,קורדסיוא רערַָאבגנַאג רעד ןעוועג טלָאמעי זיא סָאװ

 טסילש סע לַײװ ,סגטײװוצ ןוצ ;גנוריװרעסנָאק ןוֿפ הלועּפ א ןוא רעריוורעסנַאק א ןַײװ טסילש

 ,טכַארטַאב ןעמ סָאװ גנוקעלּפטנא ףעטמיטשַאב רעד ױאֿפ טֿפַארק רעד ןוֿפ ץנעטסיסקע יד ןַײא טינ

 הקיתשב טלאהטנא רע סָאװ ,קורדסיוא םעד ןוֿפ ןורסיח א ךַאנ ןַײז ףיסומ רעטציא ןעק ךיא ןוא
 עלא יד טָא ,ןדנוװשרַאֿפ טֿפארק יד טלָאװ ןריװרעסנַאק ןוֿפ עיצקא ןא טעּפע ןָא זא ,הרעשה יד
 ,ןבעגרעביא ףראד קורדסיוא רעד סָאװ ףירגאב םעד וצ ךּפיהל ןעַײג ןעגנוטַײדַאב ענעסַאלשעגנײא
 (טסז81890086) "םו"קפ טרָאװ סָאד ןגָאלשעגרָאֿפ יעלסקעה .ֿפָארּפ טָאה "עיצאוורעטנַאקא טָאטשנָא
 ןַײא טינ טסילש טרָאװ סָאו זַא ,ןגָאז ןעק ןעמ שטָאכ ןּוא ,ןגעק תונעט צלא קעווא טמענ סָאד
 רעסיוועג א ןיא זדנוא ראֿפ ךיז טקעלפטנא סָאװ ,טֿפארק רעד ןוֿפ ץנעטסיסקע עקיזױעירֿפ יד
 ןײק ָאטינ זיא סע יוװ ױזַא .ןעניֿפעג טינ טרפ םעד ןיא טרָאװ רעסעב ןייק רעבָא ןעמ ןעק ,טַײצ

 ץונאב ךיא ןוא עטסעב סָאד ךיז טכַאד סע זיא ,קעװצ םעד טָא רַאֿפ טרָאװ שכאמעג לעיצעּפנ
 ,טכלעזא סלא סעא

 טיוא טדַײמ סָאװ ,"םויקא קירוסיוא םעד טימ ,ט61618160007 טרָאװ טָאד רעביא ץעז ךיא)
 רעד) -- .טצונעג טלָאװ רעסנעפס סָאװ טרָאװ סָאד טקנופמ ןיא ןוא תנעט ץטצעל יד ךיו
 ,(רעצעזרעביא
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 ןגעק דנַאטשרעדיװ ןַײז ךרוד טרּפ ןטצעל ןיא ןוא ,םישוח ערעזדנוא ףיוא

 רימ ןעוו ,זיולב רעּפרעק ַא ןֿפַײרגַאב ןענעק רימ ,ןעגנוגנערטשנָא ערעזדנוא
 םעד קעװַא טמענ :דנַאטשרעדיװ ןוא גנוטיײרּפשסיוא קנַאדעג ןיא ןקינײארַאֿפ
 טֿפַארק יד טָא ןֿפוא ןכלעוו ףיוא .םיור יו רעמ טשינ טבַײלב ,דנַאטשרעדיװ
 עסיועג רעטנוא ןֿפרָאװעגרעטנוא זיא ץַאלּפ ןוֿפ גנומענרַאֿפ יד טֿפַאש סָאװ
 וצ ךיז טקעלּפטנַא סָאװ טֿפַארק ןוֿפ םרָאֿפ יד .טינ רימ ןסייוו ,ןעגנוגנידַאב
 םצעב ןעק ,תוחוּכ ענעגייא ערעזדנוא ןגעק דנַאטשרעדיװ םעד ךרוד רָאנ זדנוא
 -עדנע יד ךרוד ךיז טקעלּפטנַא סָאװ טֿפַארק ןוֿפ םרַאֿפ יד יו עקיבלעז יד ןַײז
 סָאװ םיור רעד זַא ,ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא ןיא ןַײרַא טריֿפ יז סָאװ ,ןעגנור
 .יטעט רענעי ןוֿפ דַארג םעד ךרוד טמיטשַאב זַײװליײט זיא טמענרַאֿפ רעּפרעק ַא
 זיא ,ץיה ןָא ןֿפפר רימ עכלעוו ןוא ןגָאמרַאֿפ סעלוקעלָאמ ענַײז סָאװ ,טייק

 .עטשרעביא ערַאלוקעלָאמ ַאזַא זַא ,ןסייוו רימ ,רעמ ךָאנ .תמא רעטנַאקַאב ַא
 ןַא ךרוד טײלנַאב זיא ,זַײא טרעװ רעסַאװ תעב רָאֿפ טמוק סע יװ ,גנול
 (ןגעװַאב) ןסַײרעצ ןוא ילּכ יד ןצַאלּפ ןכַאמ ןעק סָאװ ,טֿפַארק ןוֿפ גנולקיװטנַא
 .רעד רעזדנוא ןוֿפ ןעמרָאֿפ יד זדנוא ןעגניווצ ןגעװטסעדנוֿפ .רעקיטש ןיא יז
 סָאװ עניא :טֿפַארק ןוֿפ ןעמרָאֿפ ייווצ ןשיװצ קוליח ַא ןכַאמ וצ גנורַאֿפ
 לעוּפב גנורעדנע ןַא ָאי טכַאמ סָאװ ערעדנַא ןַא ןוא ,גנורעדנע ןייק טינ טכַאמ
 טרָאס רעקידנעמענרַאֿפ םיױר רעד ,עדייב יד טָא ןוֿפ עטשרע יד .,הוּכב רעדָא
 .ןעמָאנ ןשיֿפיצעּפס ןייק טינ טָאה ,טֿפַארק ןוֿפ

 ךרוד ,יד יװ סיוא ןיז טנכייצ סָאװ ,טֿפַארק טרָאס ןטייווצ םעד רַאֿפ
 ,טכַארבעגסױרַא ןרעו טעװ רעדָא ,טכַארבעגסױרַא טרעװ גנורעדנע ןַא רעכלעוו
 ?נעגנָא טציא רעד זיא ,ןרעװ ןעמוקעגַײב ןלעװ ןטֿפערק עקידנגעק יד ביוא
 ןיא ןרָאװעג ןֿפורעגנָא זיא סָאװ סָאד ,"עיגרענע, ןעמָאנ רעשיֿפיצעּפס רענעמ
 ,"עיגרענע עלצוטקַא, רעקיזיֿפ יד ןֿפור טייקיטעט עכעלקרעמ לטיּפַאק ןטצעל
 2בעטָאּפ , ייז ןֿפור טייקיטעט ענעגרָאברַאֿפ ןרָאװעג ןֿפורעגנָא זיא סָאװ יד ןוא

 ןוֿפ םרָאֿפ יד ןַײא טסילש עיגרענע קורדסיוא רעד תעב .?"עיגרענע עלעיצ
 ןַײא ךיא רע טסילש ,גנוגעװַאב רערַאלַאמ ןיא ךיז טוַײװַאב סָאװ ,טייקיטעט
 ןעק גנוגעװַאב ערַאלָאמ עכלעװ ןיא ,טייקיטעט ןוֿפ ןעמרָאֿפ ענעדיײשרַאֿפ יד
 רעכעלטֿפַאשנײמעג רעד זיא סע ,וו"זַאא ,טכיל ,ץיה -- ןרעװ טרעדנעעג
 ןוֿפ ןעננוגעװַאב יד ןיא יא סױרַא ךיז טזַײװ סָאװ ,טֿפַארק רעד רַאֿפ ןעמָאנ
 ןעגנומענרָאװ ערעזדנוא רַאֿפ .סעלוקעלָאמ ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד ןיא יא סעסַאמ
 ,טימרעד טרָאס ןטשרע םעד ןוֿפ טֿפַארק טרָאס רעטייווצ רעד רעטנוא ךיז טדייש
 .רעכעלרעסיוא ןַא רָאנ ,רעכעלרעניא ןייק טינ זיא רע סָאװ

 זיא ,ןָא םיא טריר ןעמ ןוא םיא טעז ןעמ יו ,ףָאטש ןטריגערגַא ןיא
 ,טלקנוטרַאֿפ קרַאטש ,ןרָאװעג ןענַאטשרַאֿפ ןביוא זיא סָאװ ,ץַאזנגעק רעד טָא
 עלעיצנעטָאּפ יד ַײס זַא ,רימ ןעניֿפעג רעּפרעק ןטצעזעגֿפױנוצ ַא ןיא לעיצעּפס
 ,סעלוקעלָאמ ענעדנוברַאֿפ=שימעכ יד ןיא ןסָאלשעגנַײא טגיל סָאװ ,עיגרענע
 ןריצילפמָאק ,ץיה סלַא ןעמענרָאװ ןענעק רימ סָאװ ,עיגרענע עלעוטקַא יד ַײס
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 ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא יד ךרוד טֿפַארק רעכעלרעניא רעד ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא יד
 ןלװליײט ָאד ןיא סָאװ ,ץַאזנגעק רעד רעבָא .טֿפַארק רעכעלרעסיוא רעד
 ערעייז וצ ןטקַאֿפ יד טריצודער ןעמ ןעו ,רָאלק סױרַא ךיז טעז - ,ןגרָאברַאֿפ
 ןַײז ןוא ,םָאטַא ןַא רעדָא ,ףָאטש ןוֿפ טייהנייא ןַא -- ןענימרעט עטסקירעדינ
 רעב א וויסַאּפ זיא ,טריטסיסקע רע רעכלעוו ךרוד ,טֿפַארק יד ,גנוגעװַאב
 זיא ,ךיז טגעװַאב רע רעכלעוו ךרוד ,טֿפַארק יד תעב ;קיגנעהּפָאמוא

 ןתוכילש עקיטציא ןוא ענעזעוועג ענַײז ןוֿפ קיגנעהּפָא רעבָא וויטקַא

 ערעזדנוא ןיא ןריציֿפיטנעדיא טינ עדייב יד ןעק ןעמ ,ןעמָאטַא ערעדנַא וצ

 :יעװַאב ַא ןגעװ ןעקנעד וצ ךעלגעממוא זיא סע יװ טקנוּפ םערָאװ .ןעקנַאדעג
 ןגעו ןעקנעד וצ ךעלגעממוא זיא ױזַא ,ךיז טגעװַאב סָאװ סעּפע ןַא ןָא גנוג
 .עיגרענע יד טגָאמרַאֿפ סָאװ סעּפע ןא ןָא עיגרענע

 .רָעניא רעד ןשיווצ קוליח ןלַאטנעמַאדנוֿפ םעד טָא ןַײא עז ךיא תעב
 סָאװ סעּפע יו ךיז טקעלּפטנַא רעּפרעק רעד רעכלעוו ךרוד ,טֿפַארק רצכעל
 סיוא ךיז טנכייצ סָאװ טֿפַארק רעכעלרעסיוא רעד ןוא ,םיור טמענרַאֿפ
 ַא ךַײלג עדייב ןבָאה ייז יו ,ןעמַאזוצ ָאד ייז ךיא לדנַאהַאב ,,עיגרענע סלַא

 רעביא ךיוא זַײװלײט ןעמַאזוצ ױזַא ייז לדגַאהַאב ךיא ןוא ,םויק ןקידנעטש

 רעקיבלעז רעד ָאד ןיא יז ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא ןיא סָאװ ,םעט םעד

 רעוויטקעיבוס רעזדנוא זיא גנוגנערטשנָא ןוֿפ ליֿפעג רעד .טנעמעלע רעקידמצע
 יד ,רעוויטקַא ןוא רעוװיסַאּפ רעד ,ללכב טֿפַארק רעוויטקעיבָא רַאֿפ לָאבמיס

 שנעגייא רעזדנוא סלַא ןענעקרעד רימ סָאװ ,סָאד ןריזילַארטיײנ ןוֿפ טֿפַארק

 ןוֿפ עעדיא רעזדנוא ןיא טנעמעלע רעכעלדנע רעד זיא ,גנונַאּפש ערעלוקסומ
 םעד ןבעג ןענעק רימ סָאװ ,עיגרענע עדעי ןוא ;םיור ןוֿפ ךּפיהל רעּפרעק ַא
 ךַײלג זיא סָאװ סעּפע יו טכַארטַאב טרעוו ,םיא ןוֿפ ןעמוקַאב רעדָא רעּפרעק
 ןדייש סגַײזטסּוװַאב עדייב יד .גנונַאּפש רערעלוקסומ ןוֿפ עמוס רעסיוועג ַא וצ
 ןיא רעכלעוו ,גנוגנערטשנָא ןוֿפ ליֿפעג רעד סָאװ ,ןירעד םצעב רעטנוא ךיז
 .ַאב ַא טימ ןדנוברַאֿפ לַאֿפ ןטצעל םעד ןיא זיא ,ןדייב רַאֿפ ךעלטֿפַאשניימעג
 * ,טינ סע ןיא לַאֿפ ןטשרע םעד ןיא רעבָא ,עיציזָאּפ ןיא גנורעדנע ןוֿפ ןיײזטסּוװ

 םעד ןשיװצ ןרָאװעג טכצמעג ָאד ןיא סָאװ ,קוליח ןלאטנעמאדניֿפ םעד ןוֿפ טרפ ןיא .*
 ענעדײשרַאֿפ ךרוד סיורא ךיז טזַײוו סָאװ טרָאס םעד ןוא טֿפארק טרָאס ןקידנעמענרַאֿפ * םיור
 ענַײמ ןוֿפ עקינײא טימ קימיטשגַײא טינ ,לטימַאק ןטצעל ןיא יו ,ךיא ןיב ,טײקיטעט ןוֿפ ןעמרָאֿפ
 .ץגנַיײא זיא טֿפַארק ןוֿפ ףיױגצב א זא ,וצרעד םיכסמ טינ ןענַײז ײז ,דנַײרֿפ עכעלטֿפַאשנסיוװ

 ףָאטש זיא רעבָא טקנופדנַאטש ןשיגָאלָאכיסּפ א ןוֿפ .ףָאטש ןוֿפ טיהנײא ןוֿפ ףירגאב ןיא ןטָאלש
 טיורא טֿפור רע סָאװ ,ןעגנודניֿפמע יד ןוֿפ ,הביס עטסּוװַאבמוא יד ןטֿפשנגײא ענַײז עלא ןיא
 יו רעד ,ָאטיג ןעגַײז ערעדנא עלא ןעװ ,טבַײלב סָאװ ענײא יד זיא ײז ןוֿפ ןוא ןזדנוא ןיא
 וצ ןעגנוװצעג ןענַײז רימ סָאװ דנאטשרעדיוװ א--- ןעגנוגנערטשנָא ערעזונוא ןגעק דנאטשרעד
 ,ףיוא ךיז טלעטש רע רעכלעוו ןגעק ,טֿפצרקלקסומ רעד ןוֿפ טנעלאוויווקע םעד סלא ןריזילָאבמיס
 ,לָאבמיס ןקיזָאד םעד ןרירָאנגיא טינ רימ ןענעק ,ףָאטש ןוֿפ טייהגייא ןא רָאֿפ ךיז ןלעטש רימ ןעוו
 זיא סע .ץגעטסיסקע ןא יװ קנאועג ןיא ןרירוגיֿפ ףָאטש ןוֿפ לײט א ןעק ןיילא םיא ךרוד רָאנ סָאװ
 .ָאד רעד תעב ,ץנעטסיסקע ןא ןוֿפ ףירגַאב 8 ןבילבעג טלָאװ סע יװ יוזא ,ןדער וצ ךעלזָאלרעד סינ
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 ,םעט רערעקיטכיװ ַא ןוא רערעטַײװ ַא םינּפ לֹּכ לע ןַארַאֿפ ןיא סע
 טָאה טֿפַארק זַא ,תמא םעד טימ ןעמענרַאֿפ ָאד ךיז ןלָאז רימ סָאװ רַאֿפ
 ןוומ רימ .ןעמרָאֿפ יד טָא ןוֿפ רענייא רעדעי רעטנוא םויק ןקידנעטש ַא
 .גנוקיטכערַאב ןַײז ןכוזרעטנוא

 ךָאד רימ ןזומ ,דלודעג סרעזעל םעד ןּפעשוצסיױא קידנריקיזיר . 8
 ןוֿפ טייקרַאברעטשעצמוא יד עכלעוו טיול ,תוריקח יד ןטכַארטַאב לָאמ ַא ךָאנ
 ,ןרָאװעג טלעטשעגטסעֿפ ןענַײז גנוגעװַאב ןוֿפ טײקידנעטשַאב יד ןוא ףָאטש
 שעלנע ךרוד ןכיירגרעד וצ זיא סע ךעלגעממוא יװ ,ןעז ןענעק ןלָאז רימ ידּכ
 ,טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד ןוֿפ תמא םעד תוריקח עכ

 לָאמַא טרעוו --:טעטיטנַאװק ןוֿפ עגַארֿפ ַא סע זיא ןלַאֿפ יירד עלַא ןיא
 יטנַאװק יד !טעטיטנַאװק ןיא רענעלק טֿפַארק רעדָא גנוגעװַאב ,ףָאטש רעד
 טסילש גנוטסעמסיוא ןוא ,ןעגנוטסעמסיוא ןַײא טסילש טֿפַאשנסיװ עװיטַאט
 ןוֿפ ןסָאמ ערעדנַא עלַא עכלעוו ןוֿפ ,ןסנייאסָאמ יד .סנײאסָאמ ַא ןַײא
 רענעגיוצעגסיוא ןַא ןוֿפ ןסנייא ןענַײז ,סױרַא ןעמוק טייקיונעג זיא סע לֿפיױװ
 ןוֿפ ןעגנעל יד ןענַײז עיניל רענעגיוצעג ַא ןוֿפ ןסנייא ערעזדנוא .עיניל
 טכַאמעג טָאה ןעמ סָאװ ,סנכייצ יד ןשיװצ ןעמיור יד רעדָא ,סעסַאמֿפָאטש
 ןשיװצ ןעמיור רעדָא ןעגנעל יד טָא זַא ,ןָא ןעמענ רימ ןוא ;סעסַאמ יד ףיוא
 .געעג טינ זיא רוטַארעּפמעט יד ןמז לֹּכ ,טרעדנעעג טינ ןבַײלברַאֿפ סנכייצ
 ,רעטסנימטסעװ ןיא טיהעגֿפױא טרעװ סָאװ ,סָאמ רעלַאמרָאנ רעד ןוֿפ .טרעד
 :ךרע רַאֿפ ,ןעגנוטסעמסיוא עשירטעמָאנָאגירט רַאֿפ ןסָאמ יד ןעמונעג ןרעוו
 עשימָאנָארטסַא ןענעכערוצסיוא ,סנגיוּבדרע יד ןטסעמוצסיוא ,ןעגנוטסעמסיוא
 טָא ןעװ ,ללכב עימָאנָארטסַא רַאֿפ ױזַא ןוא ,וו"זַאא סעיסנעמיד ,ןטײקטַײװ
 :עמלגערמוא ךיז ןטלָאװ ,עטמַאטשעגּפָא רעדָא עלעניגירָא יד ,ןסנייאגנעל יד
 טינ ךיוא ןוא ,קימַאניד עשלמיה ןייק ןַײז טנעקעג טינ טלָאװ ,טרעדנעעג קיס
 ןוֿפ טיײקידנעטשַאב רעד ןגעװ ריא ךרוד ןגירק רימ סָאװ גנוקיטעטשַאב ןייק
 טסייה ,טיײקידנעטשַאב יד .סעיגרענע ערעייז ןוֿפ רעדָא סעסַאמ עשלמיה יד
 ןרעװ ןזיװַאב טינ ןעק טֿפַארק ןימ ןקידנעמענרַאֿפ:םיור םעד ןוֿפ ,סע
 טנעמירעּפסקע ןדעי ןיא ןעמונעגנָא הקיּתשב טרעװ יז סָאװ םעט םעד תמחמ
 .זַײװַאב וצ סָאד טניימ ןעמ רעכלעװ ךרוד ,עיצַאװרעסבָא רעדָא

 :רעטנוא ןבָאה רימ סָאװ טֿפַארק רעד עגונב סיוא טלַאה ענעגייא סָאד
 ןעגנוטסעמסיוא ךרוד סע ןלעטשוצטסעֿפ ווורּפ רעד .עיגרענע סלַא טדיישעג
 ךרוד ,טֿפַארק רעכעלרעניא רעד ןופ םויק םעד יא רעכיז רַאֿפ ןָא טמענ
 :רעסיוא רעד ןוֿפ םויק םעד יא ,תואיצמ ןַײז טקעלּפטנַא רעּפרעק ַא רעכלעוו

 םעד ןוֿפ ןרָאװעג טביוראב ןזיא -- טלאהניא ןַײז ןוֿפ ןרָאװעג טקידײלעגסיוא זיא ףירגאב רעקיז

 קעוװא טמעג םיור ןקידײל ןוֿפ טדײשעגרעטנוא טרעוװ רע ןכלעוו ךרוד ,קנאדעג ןוֿפ טנעמעלע

 ןוֿפ ליֿפעג ןוויטקעיבוס רעזדנוא ןוֿפ טאלערַאק ןוויטקעיבָא םעד ףָאטש לייט םענעֿפירגַאב םעד ןוֿפ

 .ןֿפירגַאב עשיזיֿפ יד ןוֿפ בעוועג רעצנאג רעד טדניװשרַאֿפ ,,גנוגנערטשנָא
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 סױרַא ןריֿפ רימ םערָאװ ,טקריװ רעטרעק ַא רעכלעוו ךרוד ,טֿפַארק רעכעל

 יד טָא ןוֿפ טֿפַארק.עיצַאטיװַארג רעדָא ןסנײאגָאװ עכַײלג ערעזדנוא
 ַא ןוֿפ לטימ םעד טימ עיניל ַא ןיא גנוטיײרּפשסיוא ןוֿפ ןסנייא עכַײלג

 ןעלטימ יד טָא ךרוד רָאנ ןוא ; ןלָאשגָאװ ןוֿפ רעדָא גנַאטש ןטלייטעגנַײאןַײלג

 ןתמא יד עכלעו ךרוד ,ןעגנוכַײלגרַאֿפ עװַאטיטנַאװק ענעי ןכַאמ רימ ןענעק

 סָאװ ןעגנושרָאֿפ עלַא ןיא .טכיירגרעד ןרעװ טֿפַאשנסיװ רעיונעג רעד ןוֿפ

 זיא סָאװ ,ףָאטשנלױק םעד ןוֿפ לייט ןייק זַא ,סולש םוצ רעקימעכ םעד ןריֿפ

 ַא רַאֿפ סָאװ ,ןעגנַאגעג ןרָאלרַאֿפ טינ זיא ,ןענערב םעד ןיא ןדנּוװשרַאֿפ
 ןיא .ןביג ןלָאשגָאװ יד סָאװ זַײװַאב םעד !;ןָא דנַאנַאכָאנ רע טיג זַײװַאב

 ןיא ?ןבעגעגסיױרַא ןלָאשגָאװ יד ןוֿפ קסּפ רעד טרעװ ןענימרעט ענלעוו

 רעצנַאג רעד זיא סָאװ ןוא .טֿפַארק .עיצַאטיװַארג ןוֿפ ןסנייא ןיא -- ןענַארג
 סָאװ ,טֿפַארקיצוצ ןוֿפ ןסנייא ליֿפױזַא טקנוּפ זַא !קסּפ םעד ןוֿפ טלַאהניא

 יד .רעטציא ךיוא סױרַא רע טזַײװ ,רעירֿפ ןבעגעגסױרַא טָאה ףָאטשנלױק רעד

 רעד ןוֿפ ּפָא ןצנַאג ןיא טגנעה ,סע טסייה ,סולש םעד ןוֿפ טייקיטליג

 ,טֿפַארק יד בױא .טֿפַארק ןוֿפ ןסנייא יד ןוֿפ טײקידנעטשַאב

 טרעװ טכיװעגנַארג ַא ןָא ןֿפור רימ סָאװ לַאטעמ לקערב ַא רעכלעוו טימ

 ףָאטש זַא ,סולש רעד טלָאװ ,טרעדנעעג ךיז טלָאװ ,דרע רעד וצ ןגיוצעגוצ

 רעד ןוֿפ תמא םעד םורָא ךיז טיירד ץלַא ,שלַאֿפ ןעוועג ,רַאברעטשעצמוא זיא
 םעד רַאֿפ ןוא ;עקידנעטש ַא זיא ןגָאװ יד ןוֿפ עיצַאטיװַארג יד זַא ,הרעשה
 .ןרעװ ןבעגעגנָא טינ ןעק רעדָא ,ןבעגעגנָא טינ זַײװַאב ןייק טרעװ אֿפוג

 ,קנַאדעגרָאֿפ רעכעלנע ןַא ךיוא טגיל םָאנָארטסַא םעד ןוֿפ תוריקח יד ןיא
 קיזיֿפ רעד ןיא םעלבָארּפ ןייק ,סולש ןכעלנע ןַא ןעיצ ןענעק רימ ןכלעוו ןוֿפ

 ַא סעּפע ןוֿפ הרעשה רעד ןָא ןרעװ טרעֿפטנערַאֿפ טינ ןעק ןעלמיה יז ןוֿפ
 ,ןָאט ַא רעדָא טנוֿפ ַא יװ ,ןַײז טינ ןומ סנייא עקיזָאד יד .סנייאטֿפַארק

 סע .שינעטנעקרעד עטקעריד ַא ןבָאה ןענעק רימ רעכלעוו ןוֿפ ,סנייא ןַא

 .עגעג ייווצ ןוֿפ רערעדעי סָאװ ,גנויצוצ עקיטַײזנגעק יד זַא ,רָאנ ךיז טרעדָאֿפ

 יװ ןרעוו טכַארטַאב לָאז ,קחרמ ןסיװעג ַא ףיוא סיוא ןביא סרעּפרעק ענעב

 וצ טָאה םעלבָארּפ יד עכלעװ טימ ,ןעגנויצוצ ערעדנַא יד זַא ױזַא ,סנייא ןַא

 ןעמ טמענ .סנייא רעד ןוֿפ ןענימרעט יד ןיא ןרעוו טקירדעגסיוא ןענעק ,ןוט
 סעסַאמ ענעבעגעג יד סָאװ ןעגנוגעװַאב יד טנכערעגסיוא ןרעוו ,סנייא ַאזַא ןָא
 קידנלעטשֿפיונוצ ןוא ;ערעדנַא יד ןיא ענייא ןֿפַאש טַײצ רעסיוועג ַא ןיא ןלעוו
 ןיא ,ןגָאזסױרָאֿפ ןעמ ןעק ,ןיש ןבָאה ייז סָאװ ןעגנוגעװַאב יד טימ ייז

 יד .טַײצ רעסיוװעג ַא ןוֿפ ףוס םַײב ןעניֿפעג ךיז ןלעװ ייז ץַאלּפ ןכלעוו

 ןעמ ןעק םעד ןוֿפ .סעיצַאװרעסבָא ךרוד טקיטעטשַאב טרעװ גנוגָאזסױרָאֿפ

 ןענַײז סעסַאמ יד זַא ,ןָא טמענ ןעמ ּביוא .ןסולש ייווצ ןוֿפ םענייא ןדצי ןעיצ

 ןוא עלַאוטקַא יד ,סעיגרענע ערעייז זַא ,ןזַײװַאב ןעמ ןעק ,טרעדנעעג טינ

 זַא ,ןָא טמענ ןעמ בוא רעדָא ;ןרָאװעג רענעלק טינ ןענַײז ,עלעיצנעטַאּפ
 ערעייז זַא ,ןרעװ ןזיװַאב ןעק ,ןרָאװעג רענעלק טינ ןענַײז סעיגרענע ערעייז
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 ןוֿפ רעדָא סולש ןייא ןוֿפ רעבָא טייקיטליג יד .טרעדנעעג טינ ןענַײז סע ַאמ

 יד זַא ,הרעשה רעד ןוֿפ תמא םעד ןוֿפ ןצנַאג ןיא ּפֶא טגנעה ןיעדנַא םעו

 עיצַאטיװַארג יד זַא ,ןעמעננָא ןעמ זָאל .טרעדנעעג טינ ךיז טָאה סנײאטֿפַארק

 ןסיוועג ַא ףיוא טרעדנעצג ךיז טָאה ןרעדנַא םוצ רענייא סרעּפרעק ייווצ יד ןוֿפ

 ,קיטכיר רעמ טינ ןסולש ענעגיוצעג יד ןענַײז ,קחרמ

 םעד ןָא ןעמענ קיזיֿפ רעשלמיה ןוא רעשידרע רעד ןגעװ תוריקח יד

 טײקכַײלג יד ,ןילַא ןטקַאֿפ עטערקנָאק ערעייז ןיא זיולב טינ טֿפַארק ןוֿפ םויק

 ןזיב בײהנָא ןוֿפ רעכיז ףיוא ןעמונעגנָא טרעװ גנוקריוונגעק ןוא גניקריוו ןוֿפ

 גנוקריוונגעק ןוא גנוקריוו זַא ,ןטּפױהַאב ןוא ;עיצַאטנעמוגרַא רעדעי ןיא ףוס

 ןקידנעטש ַא טָאה טֿפַארק זַא ,ןטּפױהַאב טניימ ,טצעזעגנגעק ןוא ךַײלג ןענַײז

 ןַא ןַײז טינ ןעק סע זַא ,ליֿפ ױזַא תמאב טניימ גנוטּפױהַאב יד .םויק

 ,טשינרָאג ןיא סיוא ךיז טזָאל ןוא ןָא ךיז טבייה סָאװ ,טֿפַארק עטרעדנוזעגּפָא

 ינעײגרָאֿפ עכַײלג ַא ןַײא טסילש ךיז טקעלּפטנַא סָאװ טֿפַארק עדעי זַא רָאנ

 רעכלעװ ןגעקטנַא ןוא ןעמונעג ךיז טָאה יז רעכלעװ ןוֿפ ,טֿפַארק עקיד

 .עיצקַאער ַא זיא יז

 רעד יװ זילַאנַא ַאזַא ןָא וליֿפַא רעכיז ןַײז טנעקעג עקַאט ןבָאה רימ

 דוסי סלַא טינ ןעק רעכלעװ ,ּפיצנירּפ רעסיוועג ַא ןַײז זומ סע זַא ,רעקירָא

 .שינָאל ײלרעלַא .טֿפַאשנסיװ רעד ןוֿפ ןרעװ טלעטשעגטסעֿפ טֿפַאשנסיװ ןו

 זיא סע יװ ,החנה רעטסעֿפ רעסיוועג ַא ףיוא טיובעג ןַײז ןזומ ןסולש עטכיירגעג

 ןסילשנַײא ןייא ןיא ןטלַאה טינ רימ ןענעק ,ןרָאװעג ןזיװַאב (22 9) רעיֿפ

 עכלעוו ןוֿפ ,ןתמא ערעטיירב ןוא ערעטיירב ענעי ןיא ןתמא עטמַאטשעגּפָא

 רעכלעװ ,תמא ןטסטיירב ַא ףוס םוצ קידנכיירגרעד טינ ,ּפָא ןעמַאטש יז

 ,תמא רעדנַא ןייק ןוֿפ ןועוו ןגױצעגסױרַא רעדָא ,ןרעװ ןסָאלשעגנַײא טינ ןעק

 טייטש תמא ןַא רעכלעװ ןיא ,תוכַײש יד ךָאנ טקנעד סָאװ רענייא רעדעי ןוא

 סָאװ ,תמא רעד טָא זַא ,ןעזנַײא טעװ ,ללכב טֿפַאשנסיװ ןוֿפ ןתמא יד וצ

 .טֿפַארק ןוֿפ םויק רעד זיא ,ץַײװַאב עלַא רעבירַא טגַײטש

: 
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 ,ןגָאז רימ רעכלעװ ףיוא ,טֿפַארק יד זיא טרָאֿפ סָאװ רעבָא ,62

 ןענַײז רימ סָאװ ,טֿפַארק יד טינ זיא סָאד ?םויק ןקידנעטש ַא טָאה יז זַא

 } ןעגנוגנערטשנָא ערעלוקסומ ענעגייא ערעזדנוא ןיא ריא ןוֿפ קיניזטסּוװַאב טקעריד

 ?עגסיוא יד ךָאנ ןזָאל רימ יװ דלַאב יװַא ,טינ םויק ןייק טָאה יז םערָאװ

 ,ןטּפױהַאב רימ ,תמא .גנונַאּפש ןוֿפ ליֿפעג רעד טדניװשרַאֿפ ,טנַאה עטקערטש

 רימ סָאװ ,טכיוװעג םעד ןיא רעדָא ,ןֿפרַאװ רימ סָאװ ,ןייטש םעד ןיא זַא

 זַא ןוא ,גנונַאּפש:לקסומ רעד ןוֿפ גנוקריוו יד סױרַא ךיז טזַײװ ,ףיוא ןבייה

 טריטסיסקע ,ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא ןיא ןַײז וצ טרעהעגֿפױא טָאה סָאװ ,טֿפַארק יד

 םרָאֿפ ןייק רעטנוא ּוװשרעדנַא טינ טריטסיסקע יז רעבָא .ּוװשרעדנַא ץעגרע

 רימ שטָאכ זַא ,ןעזעג רימ ןבָאה 18 8 ןיא .ןענעקרעד יז זדנוא טזָאל סָאװ

 זַא ,דרע רעד ןוֿפ ךַאז ַא ףיוא ןבייה רימ תעב ,ןעקנעד וצ ןעגנּוװצעג ןענַײז
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 ןוא ;ףיױרַאיצ רעזדנוא וצ טצעזעגנגעק ןוא ךַײלג זיא רעטנורַא:יצ ריא
 טינ ,עכַײלג ןענַײז תֹוחוּכ יד זַא ,ןלעטשרָאֿפ טינ ךיז ןעק ןעמ שטָאכ
 דלַאב יװ ,ןגעװטסעדנוֿפ ;טרָאס ןקיבלעז םעד ןוֿפ ןענַײז ייז זַא ,קידנעקנעד
 ןַא ןַארַאֿפ זיא ךַאז רעד ןיא זַא ,ןסייהעג טלָאװ טרָאס ןיא ךַײלג ןַײז זַא
 .וצ טינ ריא וצ סע ןעק ןעמ סָאװ ,גנונַאּפש רערעלוקסומ ןוֿפ גנודניֿפמצ
 טריטסיסקע יז יװ ,טֿפַארק זַא ,ןַײז וצ הדומ ןעגנּוװצעג רימ ןענַײז ,ןביײרש
 זיא ןכב .יז ןענעק רימ יװ ,טֿפַארק יד טינ זיא ,ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא רעסיוא
 עטולָאסבַא ענעי ,םויק ןקידנעטש ַא טָאה יז זַא ,ןגָאז רימ סָאװ ,טֿפַארק יד
 ?יטיינ ַא יװ ריא ןוֿפ קיניזטסּוװַאב טמיטשַאבמוא ןענַײז רימ סָאװ ,טֿפַארק
 ןוֿפ םיק םעד רעטנוא .ןענעק רימ סָאװ טֿפַארק רעד ןוֿפ טַאלערָאק רעק
 טגַײטש סָאװ ,הביס רעסיוועג ַא ןוֿפ םויק םעד תמאב רימ ןעניימ טֿפַארק
 רימ ןטּפױהַאב גנוטּפױהַאב רעד טָא טימ ,ןֿפַײרגַאב ןוא ןסיוו רעזדנוא רעבירַא
 בײהנָא ןַא ןָא טעטילַאער רעטגנידַאבמוא ןַא ןוֿפ ץנעטסיסקע יד
 .ףוס ַא ןָא ןוא

 ,ןכלעוו ןיא, תמא ןכעלדנע םענעי וצ ךָאנ רימ ןעמוק טכירעגמוא רָאג ,ױזַא טָא
 קידנכוזרעטנוא ,ףיונוצ ךיז ןעמוק טֿפַאשנסיװ ןוא עיגילער ,ןעזעג ןבָאה רימ יו
 ,ןכַאז ןגעװ עירָאעט רעלַאנָאיצַאר ַא ןוֿפ דנורג ןיא ןגיל סָאװ תודוסי יד
 ןָא ,דוסי םענעי ןיא ףיונוצ טצעלוצ ךיז ןסיג עלַא יז זַא ,רימ ןעניֿפעג
 עקידנעטש יד --ךעלגעממוא זיא ,ןרָאװעג ןזיװַאב זיא סע יװ ,ןַײזטסּוװַאב ןכלעוו
 ויטַאלערָאק רעקידנעװטיונ ַא סלַא ןרַאבנעקרעדמ וא ןַא ןוֿפ ץנעטסיסקע
 ןרַאבנעקרעד םעד ןוֿפ

 זיא רע לַײװ ,גנורַאֿפרעד רעבירַא טגַײטש סָאװ ,תמא רעקיצנייא רעד
 רעד זיא סָאד יװ ױזַא .טֿפַארק ןוֿפ םויק רעד רעבירעד זיא ,דוסי ריא
 רעכעלטֿפַאשנסיװ רעדצי ןוֿפ סיזַאב רעד ןַײז סע זומ ,גנורַאֿפרעד ןוֿפ סיזַאב
 ןוא ,זילַאנַא רעטצעל ַא זדנוא טגנערב וצרעד ,ןעגנורַאֿפרעד ןוֿפ עיצַאזינַאגרָא
 ,זעטניס רעלַאנָאיצַאר ַא ןרעװ טױבעגֿפױא זומ םעד ףיוא
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 לטיּפַאק רעטעביז

 ןטפערק ןשיװצ ןתוכַײש ןוֿפ םויק רעד

 ףרַאד ,םויק ַא טָאה טֿפַארק זַא ,תמא ןלַאטנעמַאדנוֿפ םעד ןוֿפ ,63 8
 ךיוא ןבָאה ןטֿפערק ןשיװצ ןתוכַײש יד זַא ,ריֿפסױא ןטשרע םעד ןכַאמ ןעמ
 רעטנוא ,טֿפַארק ןוֿפ גנוקעלּפטנַא עסיוועג ַא זַא ,ןָא טמענ ןעמ ןעוו .םויק ַא
 .רעירֿפ ַא ןוֿפ ןעמוקעג זיא ,ןעגנוגנידַאב ענעבעגעג ןוא םרָאֿפ רענעבעגעג ַא
 ןיא יז זומ ,גגוקעלּפטנַא רעדנַא עקידרעטעּפש ַא טכַארבעג טָאה רעדָא רעקיד
 ןעמוקעג ןַײז ,עקיבלעז יד ןענַײז ןעגנוגגידַאב ןוא םרָאֿפ יד ּוװ ,ןלַאֿפ עלַא
 רעדנַא ַאזַא טקנוּפ ןעגנערבסיורַא רעדָא גנוקעלּפטנַא רעדנַא ַאזַא טקנוּפ ןוֿפ
 זומ ןרַאבנעקרעדמוא םעד ןוֿפ םרָאֿפ ענעמוקעג רעירֿפ עדעי .,גנוקעלּפטנַא
 םרָאֿפ רענעי טימ תוכיא ןוא תומּכ ןיא גנודניברַאֿפ עכעלרעדנערַאֿפמוא ןַא ןבָאה
 .ענעמוקעגכָאנ ריא ןָא ןֿפור רימ עכלעװ ,ןרַאבנעקרעדמוא םעד ןוֿפ

 בױֵא .טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד ןענעקיײלּפָא טניימ שרעדנַא ןגָאז םערָאװ
 רָאנ טינ טייקכעלנע עיונעג ַא ןַארַאֿפ ןיא ןלַאֿפ ייווצ זיא סע עכלעוו ןיא
 ,תוביס סלַא ןענעכײצַאב רימ סָאװ ,ןשינעעשעג עטלוב טסכעה יד ןשיװצ
 יד ןָא ןֿפור רימ עכלעו ,ןשינעעשעג עקידנטײלגַאב ענעי ןשיװצ ךיוא רָאנ
 ,ענעדײשרַאֿפ ןַײז ןלעװ ןעגנוקריוו יד זַא ,ןגָאז טינ רימ ןעגעק ,ןעגנוגנידַאב
 רעדָא ,ַײנ סָאד ןוֿפ ןרָאװעג זיא טֿפַארק עסיוועג ַא זַא ,טימרעד קידנגָאז טינ
 עקידנקריװטימ יד בוא .ןַײז וצ טרעהעגֿפױא טָאה טֿפַארק עסיוועג ַא זַא
 רעדנַא םעד ןיא ןטֿפערק עקיבלעז יד וצ ךַײלג ןענַײז לַאֿפ ןייא ןיא ןטֿפערק
 ךעלגעממוא זיא ,םוכס ןיא ןוא גנולײטרַאֿפ ןיא ,ערעדנַא יד וצ ענייא ,לַאֿפ
 ןיא זיא טייקיטעט רעטקינײארַאֿפ רעייז ןוֿפ טקודָארּפ רעד זַא ,ןֿפַײרגַאב וצ
 ענייא זַא ,רָאֿפ ךיז טלעטש ןעמ ןדַײס ,ןרעדנַא םעד ןיא יו שרעדנַא לַאֿפ ןייא
 רענעלק רעדָא רעסערג ןרָאװעג ןענַײז ןטֿפערק עקיזָאד יד ןוֿפ ערערעמ רעדָא
 .םויק ןייק טינ טָאה טֿפַארק זַא ,ןעקנעד טניימ סָאד ןוא ; תומּכ ןיא
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 ןיא ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא ָאד זיא סָאװ ,תמא םעד ןקיטסעֿפַאב וצ ידּכ
 ,לעיצַארטסוליא עקינייא ןבעג וצ יַאדּכ זיא ,םרָאֿפ רעטקַארטסבַא טסכעװ ןַײז

 עבַײלג טימ ןסָאשעגסױרַא ןרעװ ןליק עכַײלג ייווצ ןעװ .04 8
 .םיקחרמ עכַײלג טכַאמעגכרוד ןבָאה ןזומ ןטַײצ עכַײלג ןיא ייז ןלעוו ,ןטֿפערק

 ךלהמ םענעבעגעג ַא ןֿפױלכרוד טעװ ייז ןוֿפ ענייא זַא ,גנוטּפױהַאב יד

 ןטעּפמיא עכַײלג טימ ןביוהעגנָא ןבָאה ייז שטָאכ ,ערעדנַא יד רעדייא רעכיג
 ביוא םערָאװ) דנַאטשרעדיװ ןכַײלג ַא ןייטשוצסיוא טַאהעג ןבָאה עדייב ןוא

 .נידַאב יד ךָאד ןענַײז ,ןדייב רַאֿפ רעכַײלג ןייק טינ זיא דנַאטשרעדיױװ רעד
 .ָנֹג ןבָאה ןטֿפערק סעמוס עכַײלג זַא ,גנוטּפױהַאב ַא זיא ,(ןדיישרַאֿפ ןעגנוג

 ןדַײס ,ןעקנעד טינ ןעמ ןעק סָאד ןוא ;טעברַא סעמוס עכַײלג ןייק טינ ןָאט

 זַא רעדָא ,טשינרָאג ןיא ןדנוװשרַאֿפ זיא טֿפַארק עסיוועג ַא זַא ,טלַאה ןעמ

 .טשיגרָאג ןוֿפ ןרָאװעג זיא טֿפַארק עַײנ ַא

 ייוװצ יד ןוֿפ ענייא זיא ןֿפױל ריא ןוֿפ ךשמ ןיא זַא ,רעטַײװ ןָא טמענ

 ריא ןוֿפ טַײז ַא ןָא לֶאצ עכעלטע דוע רעד וצ ןרָאװעג ןגיוצעגוצ ןליוק

 טָאה סָאװ ,ליוק רעדנַא יד זומ טלָאמעי ,גנוגעװַאב ןוֿפ עיניל רעקידהליחתכל

 ןַײז ךיוא ,טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא ךלהמ ןקיבלעז םעד ףיוא טגעװַאב ךיז

 ןייק ןלעטשרָאֿפ טינ ךיז ןעק ןעמ .דרע רעד וצ טַײװ ױזַא טקנוּפ ןלַאֿפעג
 סָאװ ,ןעגנויצוצ עכַײלג זַא ,רָאֿפ ךיז טלעטש ןעמ ןדַײס ,טַאטלוזער רעדנַא

 } ןטַאטלװער עכַײלג ןייק טינ טכַארבעגסױרַא ןבָאה ,ןטַײצ עכַײלג ןיא ןקריוו

 עסיועג ַא זַא ,עיציזָאּפָארּפ עכעלֿפַײרגַאבמוא יד ןַײא טסילש סָאד ןוא
 .ןרָאװעג לטב רעדָא ןֿפַאשעג ךיז ןוֿפ זיא טייקיטעט

 ןליק יד ןוֿפ ענייא זַא ,ןלעטשרָאֿפ טינ ךיז קיטסַײג ןעק ןעמ ,רעדיוו

 ןדַײס ,ערעדנַא יד רעדייא רעֿפיט טערבליצ ןיא ןעגנורדעגנַײרַא ןבָאה לָאז

 ןוֿפ טײקטרַאה יד זַא רעדָא ,טרעדנעעג ךיז טָאה ליוק ןייא ןוֿפ םרָאֿפ יד זַא

 יד ןוֿפ גנורעדנע ַאזַא .ערעסערג ַא ןעװעג זיא טערבליצ ןיא טקנוּפ םענעי

 ןכעלגעממוא םעד ךרוד רָאנ רַאבקנעד זיא תוביס יד ןיא גנורעדנע ןַא ןָא ןטַאטלוזער

 .סעּפע ןרָאװעג זיא טשינרָאג רעדָא ,טשינרָאג ןרָאװעג זיא סעּפע זַא ,קנַאדעג

 יד עגונב ךיוא רָאנ ,ןטַאטלוזער יד ענונב רָאנ טינ ױזַא ןיא סָאד ןוא

 רימ ןעװ .ןצנעטסיסקע-ןעמַאזוצ עקידנעטשַאב יד ןוא ןעגנורעדנע עקיטַײצניײא
 ןוֿפ ןסקיב ,טעטילַאװק ןוא עמוס רעכַײלג ַא ןוֿפ רעװלוּפ ןסָאש ייווצ ןבָאה

 ,םרָאֿפ ןוא סיירג ,גָאװ רעכַײלג ןוֿפ ןליוק טימ ,עיצקורטסנָאק רעקיבלעז רעד
 . זַא ,ןַײז ןוֿפרעד סולש רעקיטיינ רעד זומ ,ןֿפוא ןכַײלג ַא ףיוא טצעזעגנַײרַא

 רענייא ןלעװ ,סַײרֿפױא םעד ןכַאמ סָאװ ,ןטייקיטעט עקידנעמוקנעמַאזוצ יד

 .ןלַאֿפ עדייב ןיא תומכ ןוא תוכיא ןוֿפ תוכַײש עקיבלעז יד ןבָאה ןרעדנַא םוצ

 ןַײז ןלעו ןענערב םעד ןוֿפ ןטקודָארּפ ענעדיײשרַאֿפ יד ןוֿפ סעיצרָאּפָארּפ יד
 טעּפמיא ןַא ןבעג וצ ןרָאװעג טצונרַאֿפ ןענַײז סָאװ ןטֿפערק סעמוס יד .עכַײלג

 טײרֿפ;ב ןענַײז ייז תעב ,גנַאלק ַא ןכַאמ ןוא ,ןזַאג יד וצ ץיה ,ןליוק יד וצ
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 ךיור ןוא טכיל סעמוס יד .סעיצרָאּפָארּפ עקיבלעז יד ןטלַאהנָא ןלעוו ,ןרָאװעג

 יד ןוא ;לַאֿפ רעדנַא םעד ןיא יװ עקיבלעז יד יונעג ןַײז ןלעװ לַאֿפ ןייא ןיא

 ךיצ ןעק ןעמ םערָאװ .עכַײלג ןַײז ןלעװ ןסקיב יד ןוֿפ ןסיוטשקירוצ עדייב

 וקֿפױא לָאז תוכַײש ןיא רעדָא עיצרָאּפָארּפ ןיא קוליח ַא זַא ,ןלעטשרָאֿפ טינ

 רָאֿפ ךיז טלעטש ןעמ ןדַײס ,ןעגנונַײשרעד עקידנעמוקכַײלג יד טָא ןיא ןעמ

 רעדָא גנוֿפַאש ךרוד ןעמוקעג ןענַײז יז זַא -- הביס ַא ןָא ןעמוק יז זַא

 .טֿפַארק ןוֿפ גנוטכינרַאֿפ
 ןשיװצ ןטלַאהסױא זומ ןלַאֿפ ייװצ ןשיװצ סיוא ָאד טלַאה סָאװ סָאד

 *כָאנ ןוא רעײגרָאֿפ ןשיװצ סיוא טלַאה ָאד סָאװ סָאד ןוא ,ןלַאֿפ לָאצ רעדעי

 יד טלקיװרַאֿפ יװ ,ןטלַאהסױא זומ ,עכַאֿפנײא ךרע:יֿפל ןענַײז עכלעוו ,רעמוק

 .ןַײז טינ ןלָאז סאצוי:לעוּפ יד טלקיװרַאֿפ יװ ןוא ןַײז טינ ןלָאז רעײגרָאֿפ

 ןוא ,ץעזעג ןוֿפ טייקכעלטייהנייא יד ןֿפור רימ סָאװ סָאד ,ןכב ,65 8

 ןשיװצ ןתוכײש יד ןוֿפ םויק םעד ןיא סיוא ךיז טזָאל יז זַא ,ןעניֿפעג רימ יװ

 רענײמעגלַא רעד .טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד ןוֿפ אנקסמ עטקעריד ַא זיא ,ןטֿפערק

 ,ןעגנונַײשרעד ןשיװצ ןעגנודניברַאֿפ עקידנעטש ןַארַאֿפ ןענַײז סע זַא ,סולש

 ןיא זיא ,סולש רעוויטקודניא ַא יװ זיולב טכַארטַאב ךעלטנייוועג טרעוו סָאװ

 ןוֿפ דוסי ןטצעל םעד ןוֿפ ןריֿפסױרַא ךיז טזָאל סָאװ ,סולש ַא ןתמא רעד

 ?יטכערַאב ַא ןָא ןטלָאװ רימ יו סיוא טמוק ,סָאד קידנגָאז םגה ,ןַיײזטסּוװַאב

 ןגעװ תמא ךיוא זיא ,ָאגע םעד ןגעוו תמא זיא סע סָאװ זַא ,ןעגנורדעג גנוק

 .רעטקיטכערַאב ַא ָאד ריֿפסױא רעד זיא ןגעװטסעדנוֿפ ןָאגע:טינ םעד

 םעד ַײב ךַײלג סיוא טלַאה סע זַא ,ןטּפױהַאב רימ סָאװ ןגעו ,סָאד םערָאװ

 סלַא ךעלטֿפַאשניימעג ןבָאה ייז סָאװ סָאד זיא ,ָאגע:טינ םעד ןוא ָאגע

 ץנעטסיסקע ןַא ןגעװו גנוטּפױהַאב יד ,ןענַײז עדייב ייז סָאװ ,ןצנעטסיסקע

 ץוחמ ןַארַאֿפ זיא סעּפע זַא ,גנוטּפױחַאב ַא ןײלַא זיא ןַײזטסּוװַאב םעד ץוחמ

 יװ טשינרָאג רעמ זיא םויק םערָאװ ;םויק ַא טָאה סָאװ ןַײזטסּוװַאב םעד

 שרעדנַא ץנעטסיסקע ןגצוו ןעקנעד טינ ןעק ןעמ ןוא ,ץנעטסיסקע עקידנעטש

 סעּפע עקיזָאד סָאד זַא ,ןטּפױהַאב טינ ןענעק רימ ןוא .עקידנעטש ַא סלַא יװ

 ןשירוצ ןתוכַײש יד זַא ,קידנטּפױהַאב טינ ,םויק ַא טָאה ןַײזטסּוװַאב םעד ץוחמ

 .םויק ַא ןבָאה ןעגנוקעלּפטנַא ץנַײז

 ךעלדַײמרַאֿפמוא ױזַא ןעגנורדעג זיא ץצזעג ןוֿפ טייקכעלטייהניא יד זַא

 ןלעװ רימ רעטַײװ סָאװ רערעלק ץלַא ןרעוו טעװ ,טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד ןוֿפ

 יַאב ךס ַא ןלעטשוצ טקערידמוא טעװ לטיּפַאק רעקידרעטַײװ רעד .ןײגנָא

 | .ןוֿפרעד ןעגנוטכַײל



 לטיּפַאק רעטכַא
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 עטעקַאנ ערעזדנוא וצ ןבעגוצ ןבױהעגנָא טָאה טֿפַאשנסיװ יד ןעוו ,06
 :עגנָא ןשטנעמ ןבָאה ,ןטנעמורטסניא-טסעמ ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא םישוח:בָאגוצ םישוח
 רעגניֿפ יד ןוא ןגױא יד עכלעוװ ,ןעגנונַײשרעד ענעדיײשרַאֿפ ןעזרעז ןביוה
 ןצַאשוצּפָא ןרָאװעג ךעלגעמ זיא סע .ןדיישרעטנוא טנעקעג טינ רעירֿפ ןבָאה
 ענױזַא ןוא ;טֿפַארק ןוֿפ ןעמרָאֿפ עטנַאקַאב יד ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא ערענעלק יד
 ןענעקרעד ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ,טנַאקַאבמוא ןעוועג רעירֿפ ןענַײז סָאװ ןעמרָאֿפ
 קעװַא ןענַײז ןטֿפערק זַא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה סע ּוװ ,ןטסעמסיוא ןוא
 טשינרָאג ךעלקריו ןיא סע זַא ,טניימעג קולֿפ ןיא טָאה ןעמ ןוא ,דוביאל
 סע זַא ,ןזיװַאב ןטנעמורטסניא ךרוד סעיצַאװרעסבָא יד ןבָאה ,יײז ןוֿפ ןרָאװעג
 ךיז ןבָאה ןטֿפערק יד זַא ,לַאֿפ ןדעי ןיא ןעגנוקריוו ןרָאװעג ןֿפַאשעג ןענַײז
 יד ןענַאטשעגֿפױא זיא טַײצ רעד טימ .ןעמרָאֿפ עַײנ רעטנוא ןזיװַאב רעדיוו
 ,גנורעדנע רעקימורַא רעדעי ןיא סױרַא ךיז טזַײװ סָאװ ,טֿפַארק יד יצ ,עגַארֿפ
 ןכַײלג ַא ףױא טכיױרברַאֿפ טרעװ יז תעב . ,םינּפייוניש ַא ךרוד טינ טכַאמ
 טָא ףיוא ןוא .ןטֿפערק ערעדנַא רעדָא טֿפַארק רעדנַא ןַא סעּפע ןוֿפ ףערטַאב
 ןדעי טרעװ סָאװ ,רעֿפטנע ןקידנעטשַאב ַא ןטנעמירעּפסקע ןביג עגַארֿפ רעד
 ,רעַײמ עטנרעלעג יד ןֿפוַאד ערעדנַא עלַא יװ רעמ .טמיטשַאב רעמ גָאט
 ןרילומרָאֿפ רַאֿפ טידערק םעד ןגירק ץלָאהמל עה ןוא ווָארג ,לושז
 זיא יז עכלעװ ףױא ןוַײװַאב יד ןטכַארטַאב רימָאל .ערעל יד טא רָאלק
 ,טעדנירגַאב

 ,גנוגעװַאב ןוֿפ בייהנָא םעד ןריּפשסיױא טקעריד ןענעק רימ ּוװ ,םוטעמוא
 םרָאֿפ רעדנַא עסיוװעג ַא יװ טריטסיסקע רעירֿפַא טָאה יז זַא ,רימ ןעניֿפעג
 עסיוועג לָאמ עלַא ןבָאה םישעמ עקיליװַײרֿפ ענעגייא ערעזדנוא .טֿפַארק ןוֿפ
 רימ ןעוו .רעײגרָאֿפ ערעייז סלֵא גנונַאּטש רערעלוקסומ ןוֿפ ןעגנודניֿפמע
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 טינ טרעדָאֿפ סָאװ ,גנוגעװַאב רעכעלרעּפרעק ַא ןוֿפ קיניזטסּוװַאב טינ ןענַײז
 =ךנע ןטזָאלעגכָאנ ַא ןלַאֿפרעטנורַא ןזָאל רימ תעב ונַײהד ,גנוגנערטשנָא ןייק

 ןרָאװעג טכַאמעג זיא גנוגנערטשנָא יד זַא ,ןוֿפרעד גנורעלקרעד יד זיא ,דילג
 טציא זיא רע ןענַאװנוֿפ ,עיציזָאּפ רעד וצ דיִלג םעד ןּבײהֿפױא םַײב רעירֿפ
 .בעלַאב.טינ ַא ןוֿפ לַאֿפ םעד ןיא יװ ,לַאֿפ םעד טָא ןיא ,ןלַאֿפעגרעטנּורַא
 ךיז טָאה סָאװ ,טֿפַארק יד זיא ,דרע רעד וצ רעטנורַא טלַאֿפ סָאװ ךַאז רעט
 רעד וצ ךַײלג טַארוקַא ,גנוגעװַאב רעקידנלַאֿפרעטנורַא רעד ךרוד ןבילקעגנָא
 ,ךייה רעד ןיא יז קידנבײהֿפױא ןרָאװעג טדנעװרַאֿפ רעירֿפ זיא סָאװ ,טֿפַארק

 .רַאֿפ רעטנוא טֿפַאש טלעטשעגּפָא טרעװ סָאװ גנוגעװַאב ַא ,טרעקרַאֿפ
 ןעמערַאװנָא םעד ןיא .טכיל ,םזיטעגגַאמ ,עירטקעלע ,ץיה ןדנַאטשמוא ענעדייש
 ןַא ןוֿפ ןענערבנָא םעד זיב ,רערעדנַא רעד ןָא ענייא ייז קידנבַײר ,טנעה יד
 .סַײרֿפױא ןדניצנָא םעד ןיא ;גנובַײר רעקרַאטש ַא ךרוד זַאמרָאט-ןַאבנזַײא
 :ֿפמַאד ַא ןוֿפ ּפעלק עכעלטע ךרוד ץָאלק ַא ןדניצנָא ויב ּפַאלק ַא ךרוד רעוולוּפ
 גנוגעוַאב ןעוו ,ןֿפַאשעג טרעװ ץיה ּוװ ,ןלַאֿפ עקילָאצליֿפ רימ ןבָאה ,רעמַאה
 יװַא טקנוּפ זיא ץיה ענעֿפַאשעג יד זַא ,לָאמ עלַא טניֿפעג ןעמ ,ףיוא טרעה
 םעד ןעמ טרענעלקרַאֿפ ןוא ;גנוגעװַאב ענערָאלרַאֿפ יד יװ ךרע ןיא סיורג
 .רעד ןעמ טרענעלקרַאֿפ ,גנובַײר יד קידנרענעלקרַאפ ,גנוגעװַאב ןוֿפ לעטשּפָא
 .ַאב ךרוד עירטקעלע ןריצודָארּפ סָאד .ךיז טלקיװטנַא סָאװ ץיח עמוס יד טימ
 טנעמירעּפסקע טלגנַיי םעד ןיא ןֿפוא ןכַײלג ַא ףיוא סױרַא ךיז טזַײװ גנוגעוו
 ןישַאמ רעשירטקעלע רעכעלטנייוועג רעד ןיא ,סקַאװירט םענעבירעגנָא טימ
 ּווװ .ףמַאד קידנזָאלסױרַא ,עירטקעלע טקעוורעד סָאװ ,טַארַאּפַא םעד ןיא ןוא
 עשירטקעלע זיא ,סרעּפרעק עקיטרַאנדײשרַאֿפ ייווצ ןשיווצ גנובַײר ָאד ןיא סע
 .ַאב ןוֿפ ןעמוקסיורַא ןעק םזיטענגַאמ .סאצוי:לעוּפ יד ןוֿפ ענייא גנורעדורעצ
 יו ,טקערידמוא רעדָא ,ןזַײא ףיוא ּפעלק ךרוד ונַײהד ,טקעריד רעדָא גנוגעוו
 :עװַאב ךרוד ןרָאװעג ןֿפַאשעג רעירֿפ ןענַײז סָאװ ,ןעמָארטש עשירטקעלע ךרוד
 יד ןיא יו ,טקעריד רעדָא טכיל ןֿפַאש גנוגעוװַאב ןעק ךיוא ױזַא ןוא ,גנוג
 .ֿפינוצ ןקרַאטש ַא ךרוד ןכָארבעגּפָא ןרעו סָאװ ,ףָאטש ךעלקערב עקיטכיל
 גנוגעװַאב ,ףוסל, .קנוֿפ ןשירטקעלע םעד ךרוד טקערידמוא רעדָא ,סיוטש
 ןופ ןעמוקעגסױורַא ןענַײז סָאװ ,ןטֿפערק יד ךרוד ןרעװ ןפַאשעג קירוצ ןעק
 ,רעטעמָארטקעלע ןַא ףיוא רעזַײװ םענוֿפ גנוגעװַאב יד ןענַײז ױזַא ;גנוגעװַאב
 יטענגַאמ רעד ןוֿפ גנוגײנּפָא יד ,דָאר רעשירטקעלע ןַא ןוֿפ ךיז ןעיירד סָאד
 :עװַאב עכעלטַײד ,עירטקעלע-גנובַײר ןוֿפ סױוַא ןעמוק ייז ןעוו ,לדָאנ רעש
 ןענַײז סָאװ ,טֿפַארק ןוֿפ ןעמרָאֿפ עקידנשיווצ ךרוד טריצודָארּפער ,ןעגנוג
 ,"גנוגעווַאב ןוֿפ ןעמוקעג הליחתכל ןיילַא

 טרעװו ,ץיה סלַא רעטנוא ןדייש רימ סָאװ ,טֿפַארק ןוֿפ םרָאֿפ ענעי
 טינ -- גנוגעװַאב ערַאלוקעלָאמ ַא יו קיזיֿפ רעד ןוֿפ טכַארטַאב ללכב טציא
 .װעריּפש ןוֿפ ןתוכַײש עטרעדנעעג יד ןיא סױרַא ךיז טזַײוװ יז יו גנוגעוװַאב
 .לצנייא יד ןשיווצ רָאֿפ טמוק יז יװ רָאנ ,ערעדנַא יד וצ ענייא סעסַאמ עקיד
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 ףיוא ןרעה רימ ןעוו ,טײטשַאב עסַאמ עקידװעריּפש עדעי עכלעוו ןוֿפ ,ןלייט
 עסיוועג רעטנוא ןכַאז סָאװ ,גנודניֿפמע עטמיטשַאב ַא סלַא ץיה ןגעוו ןעקנעד
 ענעי סָאװ ןעגנונַײשרעד יד ןטכַארטַאב ןוא ,רעביא זדנוא ןביג ןעגנוגנידַאב
 ןיא גנוגעװַאב זַא ,רימ ןעניֿפעג ,םינֿפוא ערעדנַא ףיוא רָאֿפ ןלעטש סרעּפרעק
 ,עקיצנייא סָאד זיא ,עדייב ןיא רעדָא ,סרעּפרעק עקימורַא יד ןיא רעדָא יז
 עכלעו ,ןעמַאנסיױא ייווצ רעדָא רענייא טימ .ןזַײװַאב ןבָאה רימ סָאװ ןגעוו
 טטציהעגנָא זַא ,רימ ןסייוו ,ץיה ןוֿפ עירָאעט רעדעי רַאֿפ ןעגנורעטש ןענַײז
 רָאנ ןרעו טרעלקרעד ןעק גנוטיײרּפשסיוא ןוא ,סיוא ךיז ןטיײרּפש סרעּפרעק
 יד וצ ענייא תוכַײשב עסַאמ ַא ןוֿפ ןלייטלצנייא יד ןוֿפ גנוגעװַאב ַא יו
 סָאװ ,ךַאז עדעי רעכלעוו ךרוד ,גנולַארטשסױא ענעֿפורעג ױזַא יד .ערעדנַא
 וצ ץיה רעביא טיג ,ןכַאז עקימורַא יד רעדייא רוטַארעּפמעט ערעכעה ַא טָאה
 רעד סָאװ זַײװַאב רעד ,םעד רעסיוא .גנוגעװַאב ןימ ַא רָאלק ץנַאג זיא  ,יײז
 גנוגעװַאב ַא טושּפ זיא ,סיוא ךיז טײרּפש ץיה זַא ,זדנוא טיג רעטעמָאמרעט
 יד זַא ןוא .רעבליזקעווק ןוֿפ לַײז םעד ןיא ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא זיא סָאװ
 ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאֿפ ןעק ,ץיה ןָא ןֿפור רימ סָאװ ,גנוגעװַאב עראלוקעלָאמ
 ,ןישַאמֿפמַאד רעד ןיא זַײװַאב ןטנַאקַאב ַא רימ ןבָאה ,גנוגעװַאב רעקיטנכיזנָא

 סעסַאמ עקידנעמוקטימ ערעדנַא עלַא ןוא ענָאטסיּפ יד, רעכלעוו ןיא
 .רעסַאװ םעד ןוֿפ גנוטיײרּפשסיױא רערַאלוקעלָאמ רעד ךרוד ךיז ןגעווַאב ףָאטש
 ,"ףמַאד

 ערעַײנ יד זזַײװַאב ,טַאטלווער ןקיטנעק ַא ןָא ןגיוצעגנַײרַא טרעוו ץיה ווו
 .עדנע עטלוב טינ וליֿפַא ביוא ,עטמיטשַאב ןֿפַאשעג ןרעוו סע זַא ,ןעגנושרָאֿפ
 ליפ ױזַא טרעוו דנַאטשוצ רערַאלוקעלָאמ ןַײז ּוװ ,זָאלג ןיא ונַײהד : ןעגנור
 ךרוד טייג סָאװ ,לַארטשטכיל רעטריזירַאלָאּפ ַא זַא ,ץיה ךרוד טרעדנעעג

 זיא זָאלג סָאד ןעוו ,טינ לָאמ ןייק טריסַאּפ סע סָאװ ,קיטכיזנָא טרעוו ,ךרוד םעד
 ליֿפ ױזַא ןרעו עכלעוו ,ןכַאלֿפרעביײא ענעלַאטעמ עטרילָאּפ ףיוא רעדָא ;טלַאק
 ,ןכַאז עטנעָאנ רעייז ןוֿפ ןעגנולַארטשסיױא-ץיה ךרוד רוטקורטס ןיא טרעדנעעג
 .רַאֿפ יד ,ןכַאז ענױזַא ןוֿפ ןקורדנַײא עקידנעטשַאב ייז ףיוא ןבַײלב סע זַא
 סָאװ ןלַאטעמ ענעדײשרַאֿפ ןעוו ,רָאֿפ טמוק עירטקעלע ןיא ץיה ןוֿפ גנולדנַאװ
 עשירטקעלע :טקנוּפרירנָא םעד ַײב טציהרעד ןרעו ערעדנַא יד ענייא ןָא ןריר
 סָאװ ,ןֿפָאטש עקידנענערב טינ עטרַאה ,םעד ךרוד ןֿפַאשעג ןרעוו ןעמָארטש
 ןוֿפ םַאלֿפ םעד ןיא ךלַאק ונַײהד ,ןזַאג עטציהרעד ןיא ןָאטעגנַײרַא ןרעוו
 .רַאֿפ טרעװ ץיה יו ,טימרעד ןזַײװַאב ןוא ;קיטכיל ןרעוו ,ןעגָארדיהיסקָא
 טינ ןעק ןעמ בוא ,ץיה ךרוד םזיטענגַאמ ןוֿפ גנוֿפַאש יד .טכיל ןיא טלדנַאװ
 רָאֿפ טמוק סָאד זַא ,ןרעװ ןזיװַאב רעבָא ןעק ,טקעריד רָאֿפ טמוק סָאד זַא ,ןזַײװַאב
 רעקיבלעז רעד ךרוד ןוא .עירטקעלע ןוֿפ גנולטימרַאֿפ רעד ךרוד ,טקערידמוא
 רעשימעכ ןוא ץיה ןוֿפ תוכַײש:טימ יד ןלעטשטסעֿפ ןעמ ןעק גנולטימרַאֿפ
 ןקיטנעק םעד ןוֿפ עקַאט ךיז טײטשרַאֿפ סָאװ  ,תוכיײש:טימ ַא--טֿפַאשהֿבורק
 .ןעגנודיישעצ ןוא ןעגנודניברַאֿפ עשימעכ יד ףיוא טָאה ץיה סָאװ ,סולֿפנַײא
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 טֿפַארק ןוֿפ ןעמרָאֿפ ערעדנַא ןיא עירטקעלע ןוֿפ ןעגנולדנַאװרַאֿפ יד

 רעד ךרוד ןֿפַאשעג טרעװ סָאװ ,עירטקעלע .ןרעוו ןזיוװַאב רערעלק ךָאנ ןענעק

 ןעגנויצוצ ךרוד טעװ ,גנורירַאב ןיא סרעּפרעק עקיטרַאנדײשרַאֿפ ןוֿפ גנוגעװַאב

 .סרעּפרעק עקִיַײברעד ןיא גנוגעװַאב ןֿפַאש רעדיװ טקעריד ןעגנוסיױטשּפָא ןוא
 טָא ןוא ;ןזַײא ןכייוו קיטש ַא ןיא םזיטענגַאמ טֿפַאש עירטקעלע ןוֿפ םָארטש ַא

 ןוֿפ ןעמָארטש טענגַאמ ןטנענַאמרעּפ ַא ןוֿפ ךיז ןעיירד סָאד סױרַא טֿפור

 טרעװ םָארטש רעשירטקעלע ןַא ּוװ ,עײרעטַאב ַא רימ ןבָאה ָאד .עירטקעלע

 ןיא ,טרָאד ןוא ,ןעגנודניברַאֿפ עשימעכ ןוֿפ גנוקריו רעד ךרוד ןֿפַאשענ

 -עכ ַא ךרוד טריֿפ סָאװ םָארטש ןשירטקעלע ןַא .רימ ןבָאה ,לעצ רעקִיַײברעד ַא

 ןוֿפ גנולדנַאװרַאֿפ יד רימ ןעעז טָארדריֿפכרוד םעד ןיא .גנודיישעצ עשימ

 .ַאטלָאװ םעד ןיא ךיוא יװ ,ןעקנוֿפ עשירטקעלע יד ןיא ןוא ,ץיה ןיא עירטקעלע

 ןרעװ ןעגנונעדרָאנַײא עשימָאטַא יד ,ןֿפַאשעג טרעוװ טכיל יװ ,רימ ןעצז ,ןגיוב

 סולָאּפ ןייא ןוֿפ ריֿפרעבירַא-ףָאטש רעד ש"בצ יװ ,עירטקעלע ךרוד טרעדנעעג ךיוא

 ?סױרַא ןרעװ סָאװ ,ןעגנוכערבעצ יד ;סולָאּפ רעדנַא םוצ עיײרעטַאב ַא ןוֿפ

 . ןוֿפ גנווימרָאֿפ יד ;םָארטש ןשיוטקעלע ןקידנסַײרֿפױא ןַא ךרוד ןֿפורעג

 ,טרעקרַאֿפ ןוא .ןעמָארטש עשירטקעלע ןוֿפ סולֿפנַײא םעד רעטנוא ןלָאטשירק

 טקצריד ןעק ןעמָאטַא ןוֿפ גנולעטשרעביא יד יצ ,רָאלק טינ זיא סע ביוא

 ךרוד ןֿפַאשעג ױזַא יז טרעװ טקערידמוא רעבָא ןֿפוא לכב ,עירטקעלע ןפַאש

 .םזיטענגַאמ ןוֿפ גנולטימרַאֿפ רעד

 ןעמוק םזיטענגַאמ ןוֿפ ױזַא יו ,רוציקב ןקרעמַאב ןעמ זומ וצרעד

 :רעטַײװ ןדעי ןיא לַײװ ,רוציקב גָאז ךיא --- ןטֿפערק עשיזיֿפ ערעדנַא סױרַא

 .עגמוא יװ זיולב לייט ןסיורג ַא ןיא ןליּפשַײב יד סױרַא ךיז ןזַײװ לַאֿפ ןקיד

 טֿפַאש םזיטעגנַאמ זַא ,ןליּפשַײב ענעבעגעג רעירֿפ יד ןוֿפ ןעמרָאֿפ עטרעק

 יסקע ןַײז ןוֿפ ןבָאה רימ סָאװ ,זַײװַאב רעכעלטנייוועג רעד זיא ,גנוגעוַאב

 גלירד-ךיז ַא יװ ,רימ ןעעז ןישַאמ רעשירטקעלע:שיטענגַאמ רעד ןיא .ץנעטס

 ךיז טָאה סָאװ ,עירטקעלע יד ןוא ;עירטקעלע טלקיװטנַא טענגַאמ רעקידנע

 רעדָא טכיל ,ץיה יװ ןזַײװסױרַא ךיז ךָאנרעד ךַײלג ןעק ,טלקיװטנַא ױזַא

 םזיטענגַאמ ןוֿפ גנוקריוו רעד ןגעוו גנוקעדטנַא סיײדַארַאֿפ ,גנודניברַאֿפ עשימעכ

 םעד ןיא גנורעדנע ןַא זַא ,גנוקעדטנַא יד ךיוא יװ ,טכיל ןטריזירַאלָאּפ ףיוא

 ףיוא ןָא ןזַײװ ,ץיה ןוֿפ גנוֿפַאש ַא טימ טיײלגַאב טרצװ דנַאטשוצ ןשיטענגַאמ

 ,ןטנעמירעּפסקע ענעדיײשרַאֿפ ןזַײװַאב ףוסל .ןעגנודניברַאפ עכעלנע ערעדנַא

 }רוטקורטס עכעלרעניא ןַײז טרעדנע רעּפרעק ַא ןוֿפ גנוריזיטענגַאמ יד זַא

 ךרוד ונַײהד ,רוטקורטס רעכעלרעניא ןַײז ןוֿפ גנורעדנע יד זַא ,טרעקרַאֿפ ןוא

 ,דנַאטשוצ ןשיטענגַאמ ןַײז טרעדנע ,גנונַאּפש רעשינַאכעמ ַא

 ןזיװַאב רעטציא זיא ,ןעזעגסיוא טינ טָאה סָאד ךעלנַײשרָאװמוא יװ = |

 יד .ןעגנוקריו ענעדיײשרַאֿפ ןעמוקסיורַא ךיוא ןענעק טכיל ןוֿפ זַא ,ןרָאװעג

 .ןלָאטשירק עסיוועג ןוֿפ ןעגנונעדרָאנַײא עשימָאטַא יד ןרעדנע ןלַארטש - ןענוז

 ,םינֿפא ערעדנַא ףיוא טינ ךיז ןקינײארַאֿפ עכלעוו ,ןזַאג עטשימצג עסיוועג
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 .ֿםיונוצ עקינייא זַא ,ןכַאמ ןעק טכיל ,טרעקרַאֿפ ,ןיײשנענוז ןיא ךיז ןקינײארַאֿפ

 .ֿפיױא ןבָאה ןֿפַארגָאטַאֿפ יד ןוֿפ ןעגנושרָאֿפ יד טניז ,ןזײלֿפױא ךיז ןלָאז ןצַאז
 לָאצ עסיורג ַא, זַא ,ןרָאװעג ןזיװַאב זיא ,ןינע םעד ףיוא טכַאמעג םַאזקרעמ

 ךרוד טרעדנעעג ךעלקרעמ ןרעװ ,עטצעזעגֿפױנוצ ןוא ערַאטנעמעלע ,ןֿפָאטש
 ןיא ךעלרעדנערַאֿפמוא טסכעה ךיז טכַאד ןענַײז סָאװ ענױזַא וליֿפַא ,טכיל
 טימ ןדנוברַאֿפ טרעוו עטַאלּפ:ּפיטַארעגַאד ַא ןעוו ןוא ."ןלַאטעמ יו ,רעטקַארַאכ

 ,עטַאלּפ רעד ףיוא גנוקריוװ עשימעכ ַא רימ ןעמוקַאב, ,טַארַאּפַא ןקיסַאּפ ַא
 ץיה ,ליונק םעד ןיא זיא םזיטענגַאמ ,עירטקעלע טרילוקריצ ןטָארד יד ךרוד
 ,ןעלדָאנ יד ןיא גנוגעװַאב ןוא ,עיניל:לַאריּפס רעד ןיא

 רעשימעכ ךרוד טֿפַארק ןוֿפ ןעמרָאֿפ ערעדנַא עלַא ןוֿפ םוקֿפױא םעד
 ַא ןוֿפ גנוטיילגַאב עכעלטנייועג יד .ץזַײװּוצנָא קיטיינ םיוק זיא טייקיסעט
 רעײז ןענַײז ןטֿפַאשהֿברק יד ןעװ ןוא ;ץיה ןזיא עיצַאניבמָאק רעשימעכ
 ,טכיל ןֿפַאשעג ךיוא ןעגנוגנידַאב עקירעהעג יד רעטנוא טרעוו ,עקיוַאטש
 רעד ןוֿפ םענרַאֿפ ןיא גנורעדנע ןַא סױרַא ןֿפור סָאװ ,ןעגנורעדנע עשימעכ
 ןיא ַײס ,ןטנעמעלע ענעדנוברַאֿפ יד ןיא ַײס גנוגעװַאב סױרַא ןעגנערב ,עסַאמ
 םשד ךרוד ליוק ַא ןוֿפ סָאשסױהַא רעד ,לשמל ,ןֿפָאטש סעטַאמ עק;ַײברעד
 ;קעלע יוװ רימ ןעעז עײרעטַאב רעשינַאװלַאג רעד ןיא .רעװלוּפטיש ןוֿפ סַײרֿפױא
 ףעד ךרוד ןוא .עיציזָאּפמָאקעד ןוא עיציױָאּפמָאק עשימעכ ןוֿפ טמוק עירט
 טייקיטעט עשימעכ יד טֿפַאש ,עירטקעלע רעקיזָאד רעד ןוֿפ גנולטימרַאֿפ
 ,םזיטלנגַאמ

 סווָארג 'רמ ןוֿפ ןבילקעגֿפױנוצ ֿבור :יּפ . לע ןענַײז סָאװ ,ןטקַאֿפ יד טָא
 זַא ,זדנוא ןזַײװַאב ,?ןטֿפערק עשיזיֿפ יד ןוֿפ ןתוכַײש עקיטַײזנגעק יד, ןגעװ קרעוו
 .ןטֿפערק ערעדנַא ןיא טקעיוידמוא רעדָא טקעריד ןרעוו טלדנַאװרַאֿפ ןעק טֿפַארק עדעי
 רעד ןוֿפ ןוא ;םרָאֿפ ןיא יוניש ַא ךרוד טֿפַארק יד טכַאמ גנורעדנע רעדעי ןיא
 ןעמוקסיורַא ךָאנרעד ןעק ,ןָא טמענ יז סָאװ ,ןעמרָאֿפ עַײנ רעדָא םרָאֿפ רעַײנ
 ןַא ןיא ,ערעדנַא יד ןוֿפ ןיא סע עכלעוו רעדָא ,םרָאֿפ עקידרעירֿפ יד רעדָא
 טרעוו רעטַײװ ,עיצַאנינמָאק ןוא גנונעדרָא ןוֿפ טײקנדײשרַאֿפ רעכעלדנעמוא
 ןיא זױלב טינ ערעדנַא יד וצ ענייא ןעייטש ןטֿפערק עשיזיֿפ יד זַא ,רָאלק
 ץֹוחַא .ןתוכַײש .טימ עקידתומּכ ןיא ךיוא רָאנ ,ןתוכַײש :טימ עקידתוכיא
 ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאֿפ ןעק טֿפַארק ןוֿפ םרָאֿפ ןייא זַא ,ןזיװַאב טרעװ סע סָאװ
 .ַאב ַא ןוֿפ זַא ,תמא םעד ןטנעמירעּפסקע יד סױרַא ןזַײװ ,םרָאֿפ רעדנַא ןַא
 עמוס עטמיטשַאב ַא ןעמוקסורַא לָאמ עלַא טעװ םרָאֿפ ןייא ןוֿפ עמוס רעטמיטש
 ,זַײװַאב וצ סָאד רעש עקַאט זיא ךעלטנייװעג .ןעמרָאֿפ ערעדנַא יד ןוֿפ
 טֿפַארק זיא סע רעכלעוו ןוֿפ גנולדנַאװרַאֿפ יד זַא ,טריסַאּפ בור סָאד םערָאװ
 יד ןוא ,ןעמרָאֿפ ערערעמ ףיוא רָאנ ,םרָאֿפ רעדנַא ןייא ףיוא טינ רָאֿפ טמוק
 ,ןדנַאטשמוא עקידנרעדנע ךיז קידנעטש יד טול טמיטשַאב ןרעו סעיצרָאּפָארּפ
 לושז 'רמ .ןטַאטלוזער עוװיטיזָאּפ טכיירגרעד ןעמ טָאה רעבָא ןלַאֿפ עסיוועג ןיא
 קחרמ ַא ףיוא עסַאמ רעקיטנוֿפ:772 ַא ןוֿפ ןלַאֿפ סָאד זַא ,ןענוֿפעגסױא טָאה
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 ןייא ףיוא רעסַאװ טנוֿפ ַא ןוֿפ רוטַארעּפמעט יד ןבײהֿפױא טעװ ,סוֿפ ןייא ןוֿפ

 ןזיװַאב ןבָאה ןַאמױנ ןוא יטּפ ,גנָאליד ןוֿפ ןעגנושרָאֿפ יד .,,טײהנרַאֿפ דַארו

 *רעק עטריניבמָאק יד ןוֿפ ןטֿפַאשהֿבורק יד ןשיװצ עמוס רעד ןיא תוכַײש ַא

 זיא סע .עיצַאניבמָאק רעייז ךרוד ךיז טלקיװטנַא סָאװ ץיה רעד ןוא סרעּפ

 רעשימעכ ןשיװצ גנודניברַאֿפ עוויטַאטיטנַאװק ַא ןרָאװעג טלעטשעגטסעֿפ ךיוא

 יד ֿביײחמ ןענַײז ןטנעמירעּפסקע סײדַארַאֿפ :עירטקעלע-ַאטלָאװ ןוא טייקיטעט

 .עגעג ַא ןוֿפ טַײרֿפַאב טרעװ עירטקעלע ןוֿפ סָאמ עשיֿפיצעּפס ַא זַא ,ארֿבס

 יד ןשיװצ ןתוכַײש עטמיטשַאב ץנַאג יד ,טייקיטעט רעשימעכ ןוֿפ סָאמ רענעב

 טלדנַאװרַאֿפ טרעװ סָאװ ,רעסַאװ םעד ןוא ,ןֿפַאשעג ןרעװ סָאװ ,ץיה סעמוט

 טרעװ סָאװ ,גנוטיירּפשסױא עטסּוװַאב יד ,רעסעב ךָאנ רעדָא ,ףמַאד ןיא

 ןרעװ טכַארבעג ןעצנעק ,ץיה דַארג םענעבעגעגוצ ןדעי טימ ףמַאד ןיא ןֿפַאשעג

 יטנַאװק יד זַא ,טינ קֿפס ןייק רעמ רעבירעד זיא סע .ןזַײװַאב עקידרעטַײװ יװ

 ןענַײז ןָא טמענ טֿפַארק סָאװ ןעמרָאֿפ ענעדײשרַאֿפ יד ןשיווצ ןתוכַײש עוװיטַאט

 ןַײא הקיּתשב ןעמיטש רעקיזיֿפ יד ןכלעװ ןיא ,סולש רעד .עטמיטשַאב טסעֿפ

 ,ןעגנולדנַאװרַאֿפ עסיוועג ןטֿפערק עשיזיֿפ יד ךרוד ןכַאמ רָאנ טינ זַא ,זיא

 ייװקע רעקידנעטש רעד זיא טֿפַארק רעדעי ןוֿפ עמוס עסיוועג ַא זַא ךיוא רָאנ

 ,ןטֿפערק ערעדנַא יד ןוֿפ סעמוס עסיוועג ןוֿפ טנעלַאװ
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 סָאװ ןעגנורעדנע עּפורג רעדָא גנורעדנע עקידרדסּכ עדעי ,סָאמסָאק ןצנַאג םעד

 ןדניברַאֿפ ךיז ןענעק עכלעוו ,ןטֿפערק ןוֿפ ןעמענ ךיז ןזומ םיא ןיא רָאֿפ ןעמוק

 ןוא ;טריטסיסקע רעירפ ןבָאה סָאװ ןטֿפערק עכעלנעמוא רעדָא עכעלנע טימ

 ןיא רעדָא גנורעדנע ַאזַא ןיא ןזיװעגסױרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטֿפערק יד ןוֿפ

 .עטלדנַאװרַאֿפ רעקיניײװ רעדָא רעמ ערעדנַא ןעמַאטשּפָא ןזומ ,ןעגנורעדנע ענױזַא

 ,ןטֿפערק יד ןוֿפ גנוזניברַאֿפ עקידנעװטיונ יד טָא ןַײא ןעעז רימ סָאװ ץוחַא

 יד ןוא ענעזעװעג רעירֿפ יד טימ ,טקעלּפטנַא זיא סע ןעװ ךיז ןבָאה סָאװ

 יד ןוֿפ סעמוס יד זַא ,ןעזנַײא ךיוא רימ ןומ ,ןטֿפערק עקידנעמוק רעטעּפש

 ענױזַא ןוא ענױזַא חרכהב ןֿפַאש ייז זַא --- עטמיטשַאב ןענַײז ןטֿפערק עקיזָאד

 סעמוס ענױזַא יװ רעמ זַײװרעקיטײנ ןענעק ייז זַא ןוא ,ןטַאטלוזער סעמוס

 .ןעגנערבסױורַא טינ

 זיא ,עיֿפָאסָאליֿפ ןוֿפ קסע רעד זיא סָאװ ,ןסיוו ןוֿפ גנוקינײארַאֿפ יד

 .ײמעגלַא ןַײז ןיא תמא םעד טָא קידנלעטשטסעֿפ ,רעטַײװ ליֿפ קעװַא טינ ךָאנ

 ףןעמרָאֿפ עלעיצעּפס עקיטכיװ ענַײז ןיא ןכוזסיוא םיא ןזומ רימ ,םרָאֿפ רענ

 ןָא ןעיג ןטֿפערק ןוֿפ ןעגנולדנַאװרַאֿפ עקידנטײלגַאב יד ןוא ןעגנורעדנע

 ןוֿפ ןעמָארטש יד זיב למיה ןיא ןרעטש יד ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד ןוֿפ ,םוטעמוא

 גנוטַײדַאב יד ןֿפוא ןקיטכיר ַא ףיוא ןֿפַײרגַאב וצ ידּכ ןוא ;ןעקנַאדעג ערעזדנוא

 ,טלדנַאװרַאֿפ רעהֿפױא ןָא ןרעװ סָאװ ,ןטֿפערק יד זַא ,טקַאֿפ ןסיורג םעד ןוֿפ

 ןלָאז רימ ,ךיז טרעדָאֿפ ,טרענעלקרַאֿפ רעדָא טרעסערגרַאֿפ טינ ץעגרצ ןיא ןרעוו
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 ,ודנוא םורַא רָאֿפ ןעמול סָאװ ןעגנורעדנע ןסַאלק ענעדײשרַאֿפ יד ןטכַארטַאב
 :גורעדנע יד סָאװ ןטֿפערק יד ןרעװ ןענַאװנוֿפ ,ןעניֿפעגוצסױא קעווצ םעד טימ
 ,ךיז טײטשרַאֿפ סע .ןטֿפערק עקיזָאד יד ןוֿפ טרעװ סָאװ ןוא ,ןַײא ןסילש ןעג
 ןבעג טּפױהרעביא ןעק ןעמ בוא ,ןרעװ טרעֿפטנערַאֿפ ןענעק סעגַארֿפ יד זַא
 .טסעֿפ ןֿפָאה טינ ןענעק רףימ ,ןֿפוא ןעיור רעייז ַא ףיוא זיולב ,רעֿפטנע ןַא
 ,טֿפַארק ןוֿפ ןעגנוזַײװסױרַא עקידרדסּכ יד לב טײקכַײלג:ףערטַאב ַא ןלעטשוצ
 עוויטַאטילַאװק ַא ןלעטשוצטסעֿפ זיא ,ןֿפָאה ןענעק רימ סָאװ ףיוא ,עטסכעה סָאד
 םעד וצ זיב זיױלב -- וויטַאטיטנַאװק טמיטשַאבמוא זיא סָאװ .,תוכילש.טימ
 ןוא תוביס ןשיװצ עיצרָאּפָארּפ עקירעהעג ַא סעפע ןַײא טסילש סָאװ ךרע
 ,ןעגנוקריוו

 .רַאֿפ יד רדסּכ ןטכַארטַאב ,ןוט סָאד ןריבורּפ וצ קוקסיוא ןטימ ,ךימָאל
 עטערקנָאק ענעדײשרַאֿפ יד עכלעוו טימ ,ןעגנונַײשרעד ןוֿפ ןסַאלק ענעדייש
 .ןוט וצ ןבָאה ןטֿפַאשנסיװ
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 טינ ןענעק רימ רעכלעװ ןגעוו ,טײהנעגנַאגרַאֿפ ַא וצ ןרעהעג ,סױרַא טזַײװ
 ,ןגָאז טינ ןעמ ןעק גָאט ןקיטנַײה ַײב ןוא ןתורֿבס עסיוועג יװ רעמ ןבָאה

 ןלָאז םימעט יד קרַאטש ןוא קילָאצליֿפ יװ .ןסיוו ַאזַא וליֿפַא ןבָאה רימ זַא

 .ַאב טינ יז רעבָא רימ ןענעק ,עזעטָאּפיה ערַאלובעג יד ןעמענוצנָא ןַײז טינ
 זַא ,ןָא ןעמענ רימ בוא ,םינּפ:לּכ-לע .עזעטָאּפיה ַא יו רעמ סלַא ןטכַארט

 ןיא טריטסיסקע לָאמַא טָאה ,םעטסיסןעגוז יד ףיונוצ טלעטש סָאװ ,ףָאטש רעד

 ןלייט עריא ןוֿפ עיצַאטיװַארג רעד ןיא רימ ןבָאה ,דנַאטשוצ ןטיײרּפשעצ ַא

 ןעמוק עכלעוו ,ןעגנוגעװַאב יד ןעגנערבוצסיורַא טסַאּפעגוצ זיא סָאװ ,טֿפַארק ַא
 ,רַאֿפ טציא

 רעייז וצ ךיז ןגעװַאב סָאװ ,ףָאטש ןרַאלובעג ןטצעזעגּפָא ןוֿפ סעסַא מ
 .רעדיוו ַא טיג סָאװ הֿביֿבס ַא ךרוד ,טעטיװַארג ןוֿפ רעטנעצ ןכעלטֿפַאשניימעג

 םרוג ךעלדײמרַאֿפמוא ןלעװ ,טצעזענּפָא ךיז ןבָאה ייז רעכלעוו ןוֿפ ,דנַאטש

 ,רעכיג ץלַא ןרעװ טעװ סָאװ ,זַײרק ַא ןיא ךיז ןעיירד םעניײמעגלַא ןַא ןַײז
 ןזַײװַאב יד יװ טַײװ ױזַא .ןריסערגָארּפ טעװ עיצַארטנעצנָאק יד רעטַײװ סָאװ

 .עװַאב יד ןשיװצ תוכַײש עװיטַאטיטנַאװק עסיוועג ַא רימ ןעעז ,זדנוַא ןריֿפ
 סָאװ ןטֿפערק:עיצַאטיװַארג יד ןוא ןרָאװעג ןֿפַאשעג ױזַא ןענַײז סָאװ ןעגנוג

 ןענַײז סָאװ ,סעטענַאלּפ יד .ןעגנוגעוװַאב יד ןֿפַאש וצ ןרָאװעג טדנעװרַאֿפ ןענַײז
 ןעטסצריק םעד טכַאמעגכרוד טָאה סָאװ ,ףָאטש םעד ןוֿפ ןרָאװעג טרימרָאֿפ

 עטסנעלק יד ןבָאה ,טעטיװַארג ןוֿפ רעטנעצ ןכעלטֿפַאשניימעג םעד וצ קחרמ
 רעשיגָאלָאעלעט רעד טיול ןרעלקרעד סָאד ךיז טזָאל יַאדװַא ,ןטייקדניוװשעג
 טינ ןיוש רעבָא .גָאװּכַײלג ַא ןיא ןעמוק וצ גנידַאב ַא זיא סָאד תויה ,הרעשה

 זַא ,ןזַײװּוצנָא גונעג זיא ,טקנוּפ םוצ סינ רעהעג הרעשה ַאזַא זַא ,קידנדייר

 סעטענַאלּפ יד ןוֿפ ךיז ןעיירד םעד ןגעװ ןגָאז טינ ענעגייא סָאד ןעק ןעמ
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 רעכיג רעד רַאֿפ הביס עכעלדנע ַאזַא ןבעגנָא טינ ןעק ןעמ ,ןסקַא ערעייז םורַא

 :גנַאל רעד רַאֿפ רעדָא ,ןרוטַאס ןוא רעטיּפוי ןוֿפ ןסקַא ערעייז םורַא גנוגעװַאב

 ערעל רעד טל ,ןכוז רימ רעבָא ביוא .רוקרעמ ןוֿפ גנוגעװַאב:סקַא רעמַאז

 סָאװ ,ןעגנּויירד:זַײרק עקיזָאד יד ןוֿפ רעײגרָאֿפ יד ,גנולדנַאװרַאֿפןטֿפערק ןוֿפ

 ,רעײגרָאֿפ עזעטָאּפיה ערַאלובענ יד זדנוא טיג ,סױרַא ןזַײוו סעטענַאלּפ עלַא

 :עװַאב ענעזיװעגסױרַא יד וצ ןתוכַײש עוװיטַאטיטנַאװק ערָאלק ןבָאה עכלעוו

 סימ ןסקַא ערעיײז םורַא ךיז ןעיירד סָאװ ,סעטענַאלּפ יד םערָאװ .ןעגנוג

 עסיורג ןוא סעסַאמ עסיורג ןוֿפ ןעײטשַאב סָאװ יד ןענַײז ,טייקכיג רעסיורג

 ןבָאה ןטנעמעלע עטײרּפשעצ עקידרעירֿפ ערעייז סָאװ ענעי ה"ד -- סעטיברָא

 עסיורג רעַײהעגמוא ךרוד טעטיװַארג ןוֿפ סרעטנעצ ערעייז וצ טגעװַאב ךיז

 ,טרעקרַאֿפ תעב .ןטייקדניוושעג עסיורג ןעמוקַאב םעד ךרוד ןבָאה ןוא ןעמיור

 סָאװ יד ןענַײז ,טייקכיג רעטסנעלק רעד טימ ךיז ןעיירד סָאװ ,סעטענַאלּפ יד

 רימ סָאװ תוכַײש ַא -- ןעגניר-ַאלובענ עטסנעלק יד ןוֿפ טרימרָאֿפ ךיז ןבָאה

 ,(תונבל עקידנטײלגַאב יד) ןטילעטַאס יד ַײב רעסעב ךָאנ סע ןעעז

 רעצנַאג רעד ןיֿפ לַאֿפ ַאזַא ןיא ,ןגערֿפ ןעמ ןעק ,ןרָאװעג זיא סָאװ רעבָא

 ןסײרּפשעצ ןקיזָאד םעד ןוֿפ עיצַאגערגַא יד טכַארבעגטימ טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב

 טלַארטשעגסיױא זיא יז זַא ,זיא רעֿפטנע רעד ?סרעּפרעק עדילָאס ןיא ףָאטש

 יז טַײװ יװ ,ןזַײװַאב יד ןוא ;טכיל ןוא ץיה ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא ןרָאװעג

 ץיה יד זַא ,סולש םוצ ןעמוק ןגָאלָאעג ,רעֿפטנע םעד טָא ןקיטעטשַאב ,ןעייג

 :רעביא ןַא זיולב זיא דרע רעד ןוֿפ רעטנעצ םענעצלָאמשעצ ץלַא ךָאנ םעד ןיֿפ

 ַא ןַײז לָאז דרע עצנַאג יד ,טכַאמעג לָאמָא טָאה סָאװ ,ץיה רעד ןוֿפ בַײלב

 עכלעוו) סונעוו ןוֿפ ןוא הנבל רעד ןוֿפ ןכַאלֿפ עקיגרַאב יד .ענעצלָאמשעצ

 ןזַײװַאב ייז יװ זַא ,(טשרָאֿפעגסױא ןרעװ וצ טנעָאנ גונעג ןיײלַא ןענַײז

 ,גנוָיצֿפױנוצ ןוֿפ טשטיינקעצ ,דרע רעזדנוא יװ ,ןרָאװעג ןענַײז סָאװ ,סערָאק

 טכַאמעגכרוד ךיוא ןבָאה סרעּפרעק עקיזָאד יד זַא ,ןײטשרַאֿפ וצ ןביג

 עקידנטלַאהנָא ץלַא ךָאנ ַא ןוז רעד ןיא רימ ןבָאה ,ףוסל ,גנוליקּפָא ןַא

 לעטשּפָא םעד ךרוד ןעמוקסרַא זומ סָאװ ,טכיל ןוא ץיה ןוֿפ . עיצקודָארּפ

 רעטנעצ ןכעלטֿפַאשניײמעג ַא וצ ךיז טגעװַאב סָאװ ,ףָאטש ןטיירּפשעצ ןוֿפ

 ,טעטיװַארג ןוֿפ
 .תוכַײש עויטַאטיטנַאװק ַא ןעניֿפעג ןעמ ןעק ,רעירֿפ יװ ױזַא ,ָאד ךיוא

 סָאװ ,ענעי ןבָאה ,םעטסיס-ןענוז יד ףיֹונוצ ןלעטש סָאװ ,סרעּפרעק יד ןשיװצ

 םוצ גנוגעװַאב רעייז סָאװ ,ףָאטש סעמוס עניילק ךַײלגרַאֿפ ןיא ןטלַאהטנַא

 :ץיה ענעֿפַאשעג עצנַאג יד טעמּכ ןרָאלרַאֿפ ןיוש ,ןרָאװעג לטב זיא רעטנעצ

 .ןֿפלָאהעגוצ ןבָאה ןכַאלֿפ ערעסערג ךרע-יֿפל ערעייז ןכלעו וצ ,טַאטלוזער ַא

 ,עטענַאלּפ עטסערג יד רעדייא רעסערג לָאמ טנזיוט ַא זיא סָאװ ,ןוז יד רעכָא

 ,טכיל ןוא ץיה עמוס ערעסערג רעַײהעגמוא ןַא ןבעגוצּפָא רעבירעד טָאה ןוא

 טלַארטש ,ףָאטש ןקידעגעװַאב ןוֿפ לעטשּפָא םעד ןוֿפ ןעמונעג ךיז טָאה סָאװ

 ,טײקרַאטש רעסיורג טימ סױרַא ץלַא ךָאנ
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 עכלעו ,ן.ֿפערק ענעי ןוֿפ בײהנָא םעד ךָאנ ןכוז רימ ןעװ 9 8
 :יטציא ריא ןיא עטענַאלּפ רעזדנוא ןוֿפ ךַאלֿפרעבײא םעד טעברַאעגסיוא ןבָאה
 .הליחתכל םעד וצ ןריֿפקירוצ ייז ןעק ןעמ זַא ,רימ ןעניֿפעג ,טלַאטשעג רעק
 יד זַא ,ןָא ןעמענ רימ ביוא .ןרָאװעג ןבעגעגנָא טשרָאקָא זיא סָאװ ,רוקמ ןקיד
 טדערעג ןביוא זיא סע יו ,ןֿפוא םעד ףיוא ןעמוקעגֿפױא זיא םעטסיס = ןענוז
 .ידמוא רעדָא עטקעריד ןעגנורעדנע עשיגָאלָאעג יד טלָאמעי ןענַײז ,ןרָאװעג
 ךרוד ןעמוקעג זיא סָאװ ,ץיה רעטדנעװרַאֿפ-טינ רעד ןוֿפ ןטַאטלוזער עטקער
 .עגנַײא ךעלטנייוועג ןרעװ ןעגנורעדנע יד טָא ,גנוטרַאהרַאֿפ רערַאלובענ רעד
 רימ עכלעו רעטנוא ,ןעמענ -- עקידרעסַאװ ןֹוא עקידרעַײֿפ ןיא טלייט
 ,ןטכַארטַאב ייז םעוװקַאב טסכעה ןענעק

 :רעטיצ-דרע ןָא ןֿפור רימ סָאװ ,ןעגנורעדורעצ עשידָאירעּפ ענעי עלַא
 ְלֲא ,ןֿפַאש עלַא ייז סָאװ ןעגנורעדינרעד ןוא ןעגנובײהֿפױא ענעי עלַא ,ןשינ
 .עדינרעד ןוא ןעגנובייהפיוא ענײזַא ךס ַא ןוֿפ ןעגנוקריוו עטלמַאזעגנָא ענעי
 ןעלזדניא יד ןיא ,םי ןוֿפ רעבירגלסעק יד ןיא סױרַא ךיז ןזַײװ סָאװ ,ןעגנור
 ןרעװ טָאװ סעיצַאמרָאֿפ ענעי עלַא ןוא ןטייקגרעב ,רעדנעלכַאלּפ ,,ןטנעניטנָאק
 סעיצַאקיֿפידָאמ יו ןגָאלָאעג יד רעטציא ןטכַארטַאּב ,עשינַאקלּוװ סלַא טנכיײצַאב
 ָאטש םענעצלָאמשעצ ץלַא םעד ןוֿפ ןֿפַאשעג ,דרע רעד ןוֿפ ערָאק רעד ןוֿפ
 ןוֿפ םיטרּפ יד ןוֿפ ןטלַאה ןעק ןעמ קיגײװ יװ .קינייװעניא ריא טמענרַאֿפ סָאװ
 .ץגלַא יד ןעמענוצנָא דנורג רעטוג ַא ָאד רעֶבָא זיא ,עירָאעט טנָאמָאב-עד ילע
 סָאװ ,טײקדָארג ןיא םיקוליח יד ןוא ןעגנוסילרפיוא יד זַא ,עיציזָּפָארּפ עניימ
 ךיז ןעמענ ,דרע רעד ןוֿפ ןַאלֿפרעבױא םעד ףיוא ןטַײצנשיװצ ןיא רָאֿפ ןעמוק
 דרע רעד ןוֿפ קעדרעביא ןדילָאס םעד ןוֿפ ןלַאֿפנַײא ןויסערגָארּפ םעד ןוֿפ
 ןעװ ..גױצעגֿפױנוצ רענ ןוא רעליק ץלַא טרעװ סָאװ ,טקנוּפנרעק ריא ףיוא
 ןעגנוסױטשסױרַא יד ,ןכָארבסױא עשינַאקלּוװ יד ןַא ,ןטלַאה וליֿפַא לָאז ןעמ
 .גדירֿפוצ ןענעק ,ןטייקגרעב ןוֿפ ןעגנובײהֿפױא יד ןוא ןזלעֿפ עקידרעַײֿפ ןוֿפ
 ךעלטנגייא ןעק ןעמ סָאװ ןֿפא רעדנַא ןַא ףיוא ןרעװ טרעלקרעד קילעטש
 ענעי ןֿפוא רעדנַא ןַא ףיוא ןרעלקרעד וצ ךעלגעממוא ןעוועג רעבָא טלָאװ ,טינ
 ןטנעניטנָאק יד ןענַאװנוֿפ ,ןעגנורעדינרעד ןוא ןעגנובײהֿפױא עטײרּפשרַאֿפ טַײװ
 ,יא ןוֿפרעד ןעיצ זומ ןעמ סָאװ סולש רעד .טרימרָאֿפ ךיז ןבָאה םימי יד ןוא
 עקידרעַײֿפ ענעֿפורעג ױזַא יד ןיא ןזיװעגסױרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטֿפערק יד זַא
 ןוֿפ ןֿפוא ןויטַאגענ רעדָא ןויטיזָאּפ ַא ףיוא ןעמונעג ךיז ןבָאה ,ןעגנורעדנע
 :ישרעד ענױזַא ,דרע רעד ןוֿפ קינייוװעניא םעד ןוֿפ ץיה רעטצינרַאֿפ-טינ רעד
 ,ןטסַאלּפ עטצעזענּפָא יד ןוֿפ ןעגנוּפעלקֿפיױנוצ רעדָא ןסָאגֿפױנוצ יד יװ ןעגנונ
 ןוֿפ ןטלַאּפש יד ןיא ןלַאטעמ ןוֿפ גנורעלענּפָא יד ,ןלַאװק ןוֿפ גנומערַאװנָא יד
 עוויטיזָאּפ יו ןטכַארטַאב רימ ןענעק ,ןצרַא יװ ייז ןעניֿפעג רימ יװ ,דרע רעד
 יד ןוֿפ ןע:נוכערברעביא יד תעב ;ץיה רענעבילבעג רעד ןוֿפ ןטַאטלוזער
 ,ןטַאטלוװװער עוװיטַאגענ עריא ןענַײז טײקדָארג ןיא ןעגנורעדנע יד ןוא ןסכיש
 ןוֿפ רעבָא תוביס עקידתישארב יד .ץיה רענענורטנַא רעד ןוֿפ ןרעוו ייז תויה



 909 ןטֿפערק ןוֿפ ףערטאֿב רעלַײלג רעד ןֹוא גנולונאוולאֿפ יד

 ,ןָא בײהנָא ןוֿפ ןעװעג זיא סע יװ טקנוּפ ,ץלַא זיא ןעגנוקריוו עלַא יד טָא

 רעטנעצ םעד וצ דרע רעד ןוֿפ ףָאטש םעד ןוֿפ גנוגעװַאב עקידנריטיװַארג יד

 ץיה עטסקינײװעניא יד ַײס ךיז טמענ ןוֿפרעד זַא ,קידנעעז ;דרע רעד ןוֿפ

 טלַארטשעגסיוא טרעװ ץיה יד ןעוו ,רָאֿפ טמוק סָאװ גנוּפמורשנַײא יד ַיס ,אֿפוג

 ,םיור ןיא

 יד טריטס סקע רעירֿפ טָאה ןעמרָאֿפ עכלעוו רעטנוא ,ןגערֿפ רימ ןעוו

 יסַאלק ר'מ עכלעװ ,ןעגנורעדנע עשיגָאלָאעג יד סיוא טעבוַא סָאװ ,טֿפַארק

 ןעגנוקריוו יד .רָאלק ױזַא טינ רעֿפטנע רעד זיא ,עקידרעסַאװ סלַא ןריציֿפ

 טינ ןעמוק ,ןעמָארטש:םי ןוֿפ ,סעילַאװכ ןוֿפ ,ןטניוװ ןוֿפ ,ןכַײט ןוֿפ ,ןגער ןוֿפ

 ?טסעדנוֿפ זדנוא טזַײװַאב זילַאנַא ןַא .רוקמ םעניײמעגלַא ןייא ןוֿפ ןֿפָא סױרַא

 ןענַאװנוֿפ :ןגערֿפ רימ ןעװ .םַאטשּפָא ןכעלטֿפַאשניײמעג ַא ןבָאה ייז זַא ,ןגעוו

 ץַאוּפָא םעד רעטנורַא טגָארט סָאװ ,םָארטש:ךַײט םעד ןוֿפ טֿפַארק יד טמוק

 ןצנַאג םעד רעביא רעסַאװ ןוֿפ עיצַאטיװַארג יד - רעֿפטנע רעד זיא ?םִי םוצ

 סָאד זיא יזַא יו :ןגערֿפ רימ ןעוו .ּפָארַא טקנעװש ךַײט רעד סָאװ חטש

 סע - רעֿפטנע רעד זיא !חטש םעד טָא רעביא ןרָאװעג טײרּפשרַאֿפ רעסַאװ

 רעד זיא יֹזַא יװ ?ןגערֿפ רימ ןעו .ןגער ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא ןלַאֿפעג זיא

 זיא ?ןלַאֿפעגרעטנורַא זיא רע ןענַאװנוֿפ ,עיציזָאּפ רענעי ןיא ןעמוקעג ןגער
 ןיא ,ןרָאװעג טריסנעדנָאק רע זיא םיא ןוֿפ סָאװ ,ףמַאד רעד -- רעֿפטנע רעד

 זיא ױזַא יװ :;ןגערֿפ רימ ןעװ ,ןטניװ יד ןוֿפ ןטרָאד ןרָאװעג ןבירטעגֿפױרַא

 ;פיוא ךיז טָאה רע -- רעֿפטנע רעד זיא ?ךייה ַאזַא ףיוא ןעמוקעג ףמַאד רעד

 םיא טָאה טֿפַארק עכלעוו :ןגערֿפ רימ ןעװו ןוא .עיצַארָאּפַאװע ךרוד ןביוהעג

 עקיבלעז יד טַארוקַא ,ןוז רעד ןוֿפ ץיה יד -- רעֿפטנע רעד זיא ? ןּבױהעגֿפױא ױזַא

 ןעמוקעגַײב זיא ןוז רעד ןוֿפ ץיה יד סָאװ ,טֿפַארק רעװיטַאטיװַארג ןוֿפ עמוס

 ןלַאֿפ םעד ןיא ןבעגעגסױרַא רעדיװ טרעװ ,רעסַאװ סנּפָארט יד קידנבײהֿפױא

 ,ןעגנוקנעװשּפָא יד ןענַײז ןכּב ,ךַאלֿפ ןקידרעירֿפ םעד וצ סנּפָארט ענעי ןוֿפ

 רעטריסנעדנָאק רעקיזָאד רעד תעב ,ךרוד ןריֿפ ןכַײט יד ןוא ןגער רעד סָאװ

 ןוֿפ אצוײלעוּפ ַא טקערידמוא ,םי ןוֿפ ךַאלֿפ םעד וצ רעטנורַא טלַאֿפ ףמַאד

 .ןוז רעד ןוֿפ ץיה רעד

 ןיהַא ןֿפמַאד יד רעבירַא ןריֿפ סָאװ ,ןטניװ יד ןגעװ ךיוא ענעגייא סָאד

 םיקוליח יד ןוֿפ אצוײלעוּפ ַא ןענַײז ןעמָארטשטֿפול יד יװ יױזַא .רעהַא ןוא

 ןטנגעג יד ןשיװצ יו ,םיקוליח ענײמעגלַא יד ַײס) רוטַארעּפמעט רעד ןיא

 םיחטש ןשיװצ יװ ,םיקוליח עלעיצעּפס יד רעדָא ,ןסולָאּפ יד ןוא רָאטַאװקע ןוֿפ

 .קַארַאכ עשיזיֿפ ענעדײשרַאֿפ ןבָאה סָאװ דרע רעד ןוֿפ ןכַאלֿפרעביײא יד ןוֿפ

 .רַאֿפ יד ןענַאװנוֿפ ,רוקמ םענעי ןוֿפ ןעמָארטש ענױזַא עלַא ךיז ןעמענ ,(ןרָאט

 ,ּפָא ױזַא ןעמַאטש ןטניװ יד ביוא ןוא .סױרַא ןעמוק ץיה סעמוס ענעדייש

 םעד ףיוא ףיוא ןבייה ןטניוװ יד סָאװ סעילַאװכ יד ּפָא ךיוא ױזַא ןעמַאטש

 יד סָאװ ןעגנורעדנע עלַא זַא ,סיוא טמוק ןוֿפרעד .םי ןוֿפ ךַאלֿפרעביײא

 ןזלעֿפ ןוֿפ גנולקערבעצ יד ,סעגערב יד ןוֿפ גנורעטשעצ יד -- ןֿפַאש סעילַאװכ
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 ןלַארטשנענוז יד ןוֿפ ךיוא ךיז ןעמענ -- עטָאלּב ןוא דמַאז ,רענייטש ףיוא
 /  .תביס עקיטשרע רעייז סלַא

 *ערג יד יו יױזַא .ןעמָארטש-םי יד ןגעו ןגָאז ןעמ ןעק עקיבלעז סָאד
 ןיא םי רעד סָאװ ,ץיה ןוֿפ ףדוע םעד ןרוד ןֿפַאשעג ןרעו ןעמָארטש ערעס
 ערענעלק יד יװ ױזַא ןוא ;ןוז רעד ןוֿפ ןַײרַא טגירק ןטַאמילק עשיּפָארט יד
 ץיהנענוז סעמוס יד ןיא םיקוליח עלַאקָאל עניילק ךרוד ןֿפַאשעג ןרעװ ןעמָארטש
 םעד ןוֿפ גנולײטרעדנַאנוֿפ יד זַא ,ןעגנורדעג ןוֿפרעד זיא ,ןַײרַא ןעיצ ייז סָאװ
 ןריֿפ ןעמָארטש:םי יד טָא סָאװ ,ןסעצָארּפ עשיגָאלָאעג ערעדנַא יד ןוא ץַאוּפָא
 יד .,סױרַא טלַארטש ןוז יד סָאװ טֿפַארק רעד טימ ןדניברַאֿפ ךיז ןזָאל ,ךרוד
 רעד ןיא ,שרעדנַא סעּפע ןוֿפ ךיז טמענ סָאװ ,גנולטימרַאֿפ.רעסַאװ עקיצנייא
 ןבירשעגוצ ןעק סָאװ גנולטמרַאֿפ ַא --- ץײלֿפוצ ןוא ץײלֿפּפָא ןוֿפ סעצָארּפ
 .גגוגעװַאב רעשימָאנָארטסַא רעטצינרַאֿפ:טינ רעד וצ ,ערעדנַא יד יו ,ןרעוו

 טגנערב רעלטימרַאֿפ רעד טָא סָאװ ,ןעגנורעדנע יד קידנענעכעררעטנורַא רעבָא
 ןטנעגיטנָאק ןוֿפ גנוטכיגרַאֿפ עמַאזגנַאל יד זַא ,סולש םוצ רימ ןעמוק ,סױרַא
 סעילַאװכ ,ןטניװ ,ןכַײט ,סגגער ךרוד ,םימי ןופ גנוליֿפנָא עז ַײװכעלסיב יד ןוא

 ץיה רעד ןוֿפ ןעגנוקריו עטקערידמוא יד ןענַײז ,ןעמָארטש עשינַאעקָא ןוא
 .ןוז רעד ןוֿפ

 -רַאֿפ-טֿפַארק ןוֿפ ערעל יד ןכלעוו וצ ,ריֿפסױא רעד זַא ,רימ ןעעז ױזַא
 ןוא טמערוֿפעג ןבָאה עכלעװ ,ןטֿפערק יד זַא ,ֿבייחמ זדנוא זיא גנולדנַאװ
 רעירֿפ ןריטסיסקע טזומעג ןבָאה ,דרע רעד ןוֿפ ערָאק יד טמערוֿפעגױעביא
 יד ןָא טמענ ןעמ בױא ,השק טינ רָאג זיא ,םרָאֿפ רעדנַא ןַא סעּפע רעטנוא
 עכלעװ ,ןטֿפערק עסיוועג םדוק רעשמ זיא סָאד יװ תויה ;גנוֿפַאש ערַאלובעג
 .רַאֿפ טנעקעג טינ ןטלָאװ ייז יא ,ןטַאטלוזער יד רַאֿפ ןטסָאמעגנָא יא ןענַײז
 יד תעב זַא ןעעז רימ ,ןטַאטלװער יד קידנעגנערבסױרַא טינ ןרעוװ טדנעוו
 ןעמוק ,עקידרעַײֿפ סלַא טריציֿפיסַאלק ןרעוו סָאװ ,ןעגנורעדנע עשיגָאלָאעג
 ןוֿפ לַאירעטַאמ םעד ןוֿפ גנוגעװַאב רעקידנעײגנָא ץלַא ךָאנ רעד ןוֿפ סױרַא
 ,ןעגנורעדנע עטצעזעגנגעק יד ןעמוק ,רעטנעצ:טעטיװַארג ריא וצ דרע רעד
 רעקידנעײגנָא ץלַא ךָאנ רעד ןוֿפ ,עקידרעסַאװ סלַא טריציֿפיסַאלק ןענַײז סָאװ
 ---טעטיװַארג ןוֿפ רעטנעצ ריא וצ ןוז רעד ןוֿפ לַאירעטַאמ םעד ןוֿפ גנוגעװַאב
 טלַארטשעגסיױוא ןוא ץיה ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ זיא עכלעוו ,גנוגעווַאב ַא
 ןעגנוגעװַאב יד ןיא טקעריד ,ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ רעדיוװ ָאד זיא ,זדנוא וצ
 ןוא ,דרע רעד ןוֿפ ךַאלֿפרעביײא רעד ףיוא ןֿפָאטש.טײקיסילֿפ ןוא -ןזַאג יד ןוֿפ
 | | .ןֿפָאטש עדילָאט ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד ןיא טקערידמוא

 ןטייקיטעט.סנבעל ןיא סױרַא ךיז ץזַײװ סָאװ ,ןטֿפערק יד זַא .70 8

 זיא ,ןֿפַא ןכעלנע ןַא ףיוא ּפֶא ךיוא ןעמַאטש ,םייח:ילעב ןוא ןסקיוװעג ןוֿפ

 עלַא זַא ,עימעכ רעשינַאגרָא רעד ןוֿפ ןטקַאֿפ יד ןוֿפ ריֿפסױרַא רערָאלק ַאזַא
 .ןעמענוצנָא םיא טיירג ןַײז ןלעװ ,ןטקַאֿפ יד טימ טנַאקַאב ןענַײז סָאװ רעזעל
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 יד ךָאנרעד ןוא ,סעיצַאזילַארעגעג עשיגָאלָאיזיֿפ יד ןקרעמַאב טשרעוצ רימָאל

 | | ,ֿבײהמ ןענַײז ייז סָאװ סעיצַאזילַארענעג

 טקערידמוא רעדָא טקעריד קיגנעהּפָא ןצנַאג ןיא זיא ןבעל-ןסקיוװעג סָאד

 רעטסערג רעד ןיא קיגנעהּפָא טקעריד -- ןוז רעד ןוֿפ טכיל ןוא ץיה רעד ןוֿפ

 יװ ,ןסקַאװ עכלעוו ,ןסקיװעג ןיא טקערידמוא ןוא ,ןסקיװעג יד ןוֿפ טייהרעמ

 ןוֿפ ןובשח ןֿפױא ןסקַאװ ייז יװ ױזַא םערָאװ : רעטצניֿפ רעד ןיא ,ךעלמעווש יד

 םעד ןוֿפ תֹוחוּכ ערעיײז טקערידמוא ייז ןעיצ ,ןֿפָאטש עשינַאנרָא עטלױֿפעצ

 ,ןעגָארדיה ןוא ןָאברַאק םעד טמוקַאב סקיװעג רעדעי .רוקמ ןלעניגירָא ןקיבלעז

 םודיצַאו סרעַײזןלױק םעד ןוֿפ ,לייט ןטסערג ןיא טײטשַאב סע סָאװ ןוֿפ

 ןיא ןוא טֿפול רעקימורַא רעד ןיא ךיז ןעניֿפעג סָאװ רעסַאװ ןוא (םוקינָאברַאק

 טצעזעגרעדנַאנוֿפ רעבָא ןומ רעסַאװ סָאד ןוא סרעַײזןלױק סָאד .דרע רעד

 ידּכ .ןרעװ טרילימיסַא ןענעק ןעגָארדיה ןוא ןָאברַאק רעייז רעדייא ,ןרעוו

 טרעדָאֿפ ,ןעמַאזוצ ןטנעמעלע ערעייז טלַאה סָאװ ,גנולצוצ עקרַאטש יד ןעמוקוצַײב

 ןוֿפ טלעטשעגוצ טרעװ טֿפַארק יד טָא ןוא ,טֿפַארק ןוֿפ גנודנעװרַאֿפ יד ךיז

 רימ ןסייוו ,טריֿפעגכרוד טרעוו גנוצעזרעדנַאנוֿפ יד ןֿפוא ןכלעוו ףיוא .ןוז רעד

 :וקַאב ,ןעגנוגנידַאב עקירעהעג יד רעטנוא ,ןסקיוװעג ןעוו זַא ,רָאנ ןסייוו רימ .טינ

 ןוא ןָאברַאק ןָא ןבַײלק ןוא ןעגיסקָא סױרַא יז ןביג ,ןוז רעד ןוֿפ ןלַארטש יד ןעמ

 ףיוא טרעה רע .ּפָא סעצָארּפ רעד ךיז טלעטש רעטצניֿפ רעד ןיא ,ןעגָארדיה

 ,טרענעלקרַאֿפ שּפיה ןרעװ ץיה ןוא טכיל ןוֿפ סעמוס ענעמוקַאב יד ןעוו ,ךיוא

 ויא ץיה ןוא טכיל ןעוו ,וויטקַא זיא סעצָארּפ רעד ,טרעקרַאֿפ .רעטניװ ןיא יו

 ,טקַאֿפ םעד ןיא ןעמ טעז תוכַײש ענעגייא יד ןוא ,רעמוז ןיא יװ ,ךס ַא ָאד

 ,ןבפל-ןסקיוװעג ןוֿפ עֿפש עסיורג ַא ָאד זיא ןטנגעג עשיּפָארט יד ןיא תעב זַא

 רעטנעענ סָאװ טדניװשרַאֿפ ןוא ןטנגעג עקיסעמ יד ןיא רעקלנייװ סע טרעוו

 ךרוד ,ןטֿפערק יד זַא ,זיא ןוֿפרעד ריֿפסױא רעטסעֿפ רעד .ןסולָאּפ יד וצ

 :ֹורַא יד ןוֿפ ןבעװעג ערעייז רַאֿפ ןלַאירעטַאמ יד ןעמוקַאב ןסקיוועג עכלעוו

 ןוא ןסקַאװ יז עכלעװ ךרוד ,ןטֿפערק יד -- ןצַאזֿפױנוצ עשינַאגרָאמוא עקימ

 טריטסיסקע רעירֿפ ןבָאה סָאװ ןטֿפערק ןענַײז ,סעיצקנוֿפ ערעייז סיוא ןריֿפ

 ,ןוז רעד ןוֿפ ןעגנולַארטשסיױא סלַא
 ןוֿפ טקערידמוא רעדָא טקעריד ּפָא טגנעה םייח-ילעב ןוֿפ ןבעל סָאד זַא

 ןוֿפ ןסעצָארּפ יד זַא ןוא ,תמא רעטנַאקַאב ַא זיא ,ןסקיװעג ןוֿפ ןבעל םעד

 ?ןסקיװעג ןוֿפ ןסעצָארּפ יד וצ טצעזעגנגעק ֿבור סָאד ןענַײז ןבצל ןלַאמינַא

 שימעכ .גנַאל ןוֿפ ןיוש ןסייו ןשטנעמ-טֿפַאשגסיװ סָאװ ,תמא ןַא זיא ,ןבעל

 עיצַאדיסקָאעד ןוֿפ סעצָארּפ ַא רקיע רעד ןבעל-ןסקיװעג סָאד זיא ,טכַארטַאב

 ןוֿפ סעצָארּפ ַא רקיע רעד זיא ןבעל עלַאמינַא סָאד ןוא ,(ןעגיסקָא ןבעגּפָאנ

 לַײװ ,"רקיע רעד, ןגָאז ןוומ רימ .(ןעגיסקָא טימ ךיז ןקינײארַאֿפ) עיצַאדיסקָא

 רעייז ןוֿפ ןקעװצ יד רַאֿפ טֿפַארק ןדנעװרַאֿפ ןסקיװעג סָאװ ךרע םעד ןיא

 ןיא ןזיװַאב זיא סָאד יװ) ןעגיסקָא ןוֿפ רעצונרַאֿפ יז ןענַײז ,עיצַאזינַאגרָא

 ערעייז ןיא ןענַײז םייח-לעב ןוא ;(טכַאנ ַײב סרעַײז.ןלױק ןבעגּפָא רעייז
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 רעד טָא טימ רעבָא .ןעגיסקָא ןוֿפ רעבענּפָא םּתסחּױמ ןסעצָארּפ ערענעלק
 טסַײר סָאװ ,סקיװעג סָאד תעב זַא ,תמא רענײמעגלַא רעד זיא שינערָאװַאב
 טױב ,ןעגיסקָא םעד ַײרֿפ טזָאל ןוא רעסַאװ ןוא סרעַײז:ןליױק סָאד רעדנַאנוֿפ
 לסיב ַא טימ ןעמַאזוצ) ןעגָארדיה ןוא ןָאברַאק םענעבילּבעג םעד ןוֿפ ףיוא
 טמוקַאב סע סָאװ ןטנעמעלע ערעדנַא ןוֿפ סעמוס עניילק ןוא ןעגָארטינ
 טרעצרַאֿפ סָאװ ,יח.לעב רעד טמעג ,העירז ןוא רעטעלב ,ןגַײװצ (ווושרעדנַא
 סרעַײז:ןליוק קירוצ ףיונוצ טצעז ןוא ,העירז ןוא רעטעלב ,ןגַײװצ עקיזָאד יד
 ערענעלק ןוא ןצַאוֿפױנוצ ענעגָארטינ עסיועג טימ ןעמַאװצ ,רעסַאװ ןוא
 טמוק ךרוד טריֿפ סקיװעג סָאד סָאװ גנוצעזרעדנַאנוֿפ יד תעב ןוא .טעמוס
 עכלעוו ,ןוז רעד ןוֿפ סױרַא ןעמוק סָאװ ,ןטֿפעיק עסיוועג ןוֿפ ןובשח ןֿפױא רָאֿפ
 טימ ןעגָארדיה ןוא ןָאברַאק ןוֿפ טייקנדנובעגוצ יד ןעמוקוצַײב טצונַאב ןרעוו
 ,ךרוד טריֿפ יח.לעב רעד סָאװ ,גנוצעזֿפיױנוצ:רעדיװ יד זיא ,ןעגיסקָא רעייז
 ןוֿפ גנוקינײארַאֿפ רעד ךרוד טַײרֿפַאב ןרעװ עכלעװ ,ןטֿפערק ענעי חבוטל
 :עװַאב עכעלרעסיוא ןוא עכעלרעניא יד ןענַײז ױזַא טָא .ןטגעמעלע ענױזַא
 סָאװ ,טֿפַארק ַא ןוֿפ ןעמרָאֿפ עַײנ ןיא ןעמוקקירוצ ַא יח-לעב םעד ןוֿפ ןעגנוג
 טקנוּפ .ץיה ןוא טכיל ןוֿפ םרָאֿפ רעד רעטנוא ןגױצעגנַײרַא טָאה סקיוועג סָאד
 סָאװ ,ןטֿפערקנוז יד ,ןרָאװעג טרעלקרעד ןביוא זיא סָאװ ןֿפפא םעד ףיוא ,יוו
 ,םי ןוֿפ ךַאלֿפרעבײא םעד ןוֿפ ףמַאד ןבײהוגֿפױא ןרָאװעג טדנעװרַאֿפ ןענַײז
 םעד וצ זיב ןכַײט ןיא ןגער ןוֿפ ןלַאֿפ םעד ןיא ןבעגעגסױרַא רעדיוו ןרעוו
 עדילָאס ןוֿפ גָארטרעבירַא ןקידנטיילגַאב םעד ןיא ןוא ,דַארגכיײה ןקידרעירֿפ
 טכַארבעג סקיוועג םעד ןיא ןבָאה סָאװ :ןטֿפערקנוז יד ןרעוו ךיוא ױזַא } ןֿפָאטש
 .בַײלג רעקיטֿפַאהדנַאטש-טינ ןוֿפ דנַאטשוצ ַא ןיא ןטנעמעלע עשימעכ עסיוועג
 ןטנעמעלע יד תעב ,יח:לעב םעד ןוֿפ ןטייקיטעט יד ןיא ןבעגעגסױרַא רעדיוו ,גָאװ
 ,גָאװכַײלג רעקיטֿפַאהדנַאטש ַא ןוֿפ דנַאטשוצ ַא ןיא ןַײרַא ןלַאֿפ

 תוכיא ןיא תוכַײש .טימ ַא ןֿפוא םעד טָא ףיוא ןעניֿפעג רימ סָאװ ץוחַא
 ןשיװצ ךיוא יװ ,טייקיטעט רעשינַאגרָא ןוֿפ ןסַאלק עסיורג ייווצ יד טָא ןשיוצ
 ןֿפוא ןעיור ַא ףיוא רימ ןענעק ,רעלטימרַאֿפ עשינַאגרָאמוא יד ןוא ןדייב ייז
 .ןסקיװעג ןוֿפ עֿפש ַא ןַארַאֿפ זיא סע ּוװ ,תומּכ ןיא תוכײש:טימ ַא ךיוא ןעניֿפעג
 רימ יװ ןוא :ןבעל ןלַאמינַא ןוֿפ עֿפש ַא ךעלטנייוועג רימ ןעניֿפעג ,ןבעל
 עדיב ןרעװ ,ןטַאמילק עטלַאק ןוא עקיסעמ וצ עסייה ןוֿפ רעבירַא ןעייג
 םייח.ילעב יד ןכיירגרעד ,טדערעג ללכב .ןעמַאזוצ טרענעלקרַאֿפ ןבעל ןטרָאס
 ,עֿפושב ןענַײז ןסקיװעג ּוװ ןטנגעג יד ןיא סקּוװ ןרעסערג ַא סָאלק ןזעי ןוֿפ
 עשפיה ַא ןַארַאֿפ זיא סע ,רעטַײװ ןוא .ךעלגרַאק ןענַײז ייז ּוװ טרָאד רעדייא
 :ילעב ןימ רעדעי סָאװ ,עיגרענע עמוס רעד ןשיװצ גנודניברַאֿפ עקיֿפואנבױא
 יח.לעב יד עכלעװ ,זַײּפש יד סָאװ טֿפַארק עמוס רעד ןוא ,טכױרברַאֿפ םייח
 .טרידיסקָא טרעוװ יז תעב ,סױרַא טיג ,טױעצרַאֿפ

 ילעב ןוא ןסקיװעג ַײב גנולקיװטנַא ןוֿפ ןעגנונַײשרעד עסיוועג
 טרעלקרעד ָאד זיא סָאװ ,תמא-דנורג םעד טקעריד רעמ ךָאנ ןטכַײלַאב םייח
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 רעד ןיא ןבעגעג טָאה ווָארג 'רמ סָאװ ןעגנוזַײװנָא יד קידנעײגכָאנ .ןרָאװעג

 עשיזיֿפ יד ןוֿפ תוכַײש-טימ , רעד ןגעוו קרעװ ןַײז ןוֿפ עגַאלֿפױא רעטשרע

 ענעֿפורעג ױזַא יד ןשיװצ גנודניברַאֿפ ַא ןַארַאֿפ םּתסה-ןמ זיא סע זַא ,"ןטֿפערק

 זַא ,ןזיװעגנָא רעטנעּפרַאק ר"ד טָאה ,ןטֿפערק עשיזיֿפ יד ןוא ןטֿפערקסנבעל

 ;גיא) גנוירבסיוא ןוֿפ טַײצ רעד ןיא סױרַא רָאלק ךיז טזַײװ גנודניברַאֿפ ַאזַא

 ףיוא ייא ןַא ןוֿפ ןֿפָאטש עטריזינַאנרָא:טינ יד ןוֿפ ןעגנולדנַאװרַאֿפ יד .(עיצַאבוק

 טעװ ,ץיה ןייק טינ טיג :ץיה ןוֿפ עגַארֿפ ַא ןצנַאג ןיא זיא לדניה ןטריזינַאגרָא ןַא

 ױזַא ןײגנָא סעצָארּפ רעד טעװ ,ץיה טיג ;ןבײהנָא טינ ךיז סעצָארּפ רעד

 טזָאל ןעמ בוא ,ןרעהֿפױא טעוװ ןוא ,ןטלַאהנָא טעװ רוטַארעּפמעט יד יו ,גנַאל

 ,רָאנ ןקידנערַאֿפ ךיז ןענעק ןעגנורעדנע:גנולקיװטנַא יד .ןליקּפָא ךיז ייא טָאד

 ַא ךייה רעטמיטשַאב ַא ףיוא רוטַארעּפמעט עקידנעטש ַא ןָא טלַאה ןעמ ןעוו

 .ץיה עמוס עטמיטשַאב ַא וצ טלעטש ןעמ ןעװ רָאנ ה"ד .טַײצ עטמיטשַאב

 ןעניֿפעג רימ ןענעק ןטקעסניא ןוֿפ (סעזָאֿפרָאמַאטעמ) ןעגנולדנַאװרַאֿפ יד ןיא

 ןוֿפ גנולרבסיוא יד זַא ,רָאנ טינ ןזַײװַאב ןטנעמירעפסקע .ןטקַאֿפ עלעלַארַאּפ

 יד זַא ךיוא רָאנ ,רוטַארעּפמעט רעד ןוֿפ טמיטשַאב טרעװ ךעלעייא ערעייז

 ױזַא ךיוא טרעװ טקעסניא םענעמוקלוֿפ םוצ זיב למלוג םעד ןוֿפ גנולקיװטנַא

 ,ןרעװ טלעטשעגּפָא רעדָא טרעכיגרַאֿפ ליֿפ ןעק גנולקיװטנַא יד ןוא ; טמיטשַאב

 ןַײז טעװ סע .טינ רעדָא ץיה עכעלטסניק ןבעגעגוצ טרעװ סע יצ םעד טול

 סױרַא טזַײװ ןסקיוװעג ןוֿפ גנוצָארּפשסױא יד זַא ,ןַײז וצ ףיסומ זיולב גונעג

 םיטרּפ זַא ,ןתוכַײש עכַײלג ענױזַא --- גנוקריוו ןוא הביס ןוֿפ ןתוכילש עכעלנע

 | .קירעביא ןענַײז

 זדנוא ןרעװ סָאװ ןעגנורעדנע ענעדײשרַאֿפ יד זַא ,סע טסייה ,ױזַא טָא

 ןיא ײס ,עצנַאג סלַא טכַארטַאב ַײס ,גנוֿפַאש רעשינַאגרָא רעד ןיא ןזיװַאב

 ,רעדילגטימ ענלצנייא עריא ןיא ַײס ,ןעגנולײטּפָא עסיורג ייווצ עדיא

 ,ּפיצנירּפ םענײמעגלַא םעד טימ ,ןעניֿפעגסױא ןענעק רימ טַײװ יוװ ,ןעמיטש

 'סיוא ,?דניה ַא ףיוא ייא ןַא ןוֿפ גנורעדנע רעד ןיא ונַײהד ,ןענעק רימ ּזװ

 יד זַא ,רימ ןעניֿפעג ,סעיצַאקילּפמָאק עלַא ןוֿפ ַײרֿפ ןעגנונַײשרעד יד ןשרָאֿפ

 טסילש ,עיצַאזינַאגרָא ןוֿפ סעצָארּפ םעד ןיא סױרַא ךיז טזַײװ סָאװ  ,טֿפַארק

 ןיולב טינ זיא סע ּוװ .טֿפַאוק רענעזעוועג רעירֿפ ַא ןוֿפ גנודנעװרַאֿפ יד ןַיײא

 ןיא ונַײהד ,םרָאֿפ רעדנַא ןַא ןיא ףָאטש עמוס רעטמיטשַאב ַא ןוֿפ גנורעדנצ ןָא

 גנורעּפרעקרַאֿפ ַא ןבָאה רימ ּוװ רָאנ ,למלוג-ןטקעסניא םעד ןיא רעדָא ייא םעד

 םעד ןיא רעדָא ,סקיוװעג ןקידנסקַאװ םעד ןיא יװ ,ןֿפָאטש עכעלרעסיוא ןוֿפ

 ריא ףיוא סָאװ ,טֿפַארק עקידנריטסיסקע רעירֿפ ַא ןַארַאֿפ ץלַא זיא /,יח:לעב

 רעטסכעה רעד ןיא ונַײהד ,ּוװ ןוא .טריֿפעגכרוד גנורעּפרעקרַאֿפ יד טרעוו ןובשה

 קעװַא ןעייג סָאװ ,ןטֿפערק יד רעבירַא ןבַײלב סע ,ןעמזינַאגרָא ןוֿפ גנולײטּפָא

 ,גנוגעװַאב ףיוא .ןבעגצגסיוא ןרעוװ סָאװ ,ןטֿפערק רעמ ךָאנ ,עיצַאזינַאגרָא ףיוא

 .ט"סקע-רעירֿפ רעקיבלעז רעד ןוֿפ עטמַאטשעגּפָא ךיוא ןטֿפערק יד טָא ןענַײז

 ,טֿפַארק רעכעלרעסיוא רעדנריט



 ןפמיצניופ עטשרע יד - רעטנעפס הה 514

 םעד ןיא ןרָאװעג טגָאזעג זיא סָאװ ,ןעמעלַא םעד ךָאנ וליֿפַא 1 8
 רעד ןוֿפ טשודיחרַאֿפ ןרעװ ךס ַא ןלעװ ,קרעװ םעד טָא ןוֿפ לייט ןקידרעירֿפ
 ןעמוק ,עקיטסַײג סלַא ןענעכיײצַאב רימ עכלעװ ,ןטֿפערק יד זַא ,גנוטּפױהַאב
 געװסיוא רעדנַא ןייק רעבָא .עיצַאזילַארענעג רעקיבלעז רעד ןיא ןַײרַא ךיוא
 ;םערַאב סָאװ ןטקַאֿפ יד :גנוטּפױהַאב יד טָא ןכַאמ זומ ןעמ רָאנ ,ָאטינ זיא
 ;לימ ױזַא ןענַײז ,ןכַאמ וצ יז ןעגניווצ סָאװ ,טגָאזעג רעסעב רעדָא ,יז ןקיט
 .סעּפורג עקידרעטַײװ יד ןיא ןַײא ךיז ןלייט ייז ,טלוב ןוא קילָאצ

 ,םישוח ערעזדנוא ףיוא טכַאמעג עגר רעדעי ןרעװ סָאװ ,ןקורדנַײא עלַא
 ךיז ןעניֿפעג סָאװ ןטֿפערק עשיזיֿפ יד וצ תוכײש:טימ רעטקעריד ַא ןיא ןעייטש
 .עװַאב ,קורד ןֿפורעגנָא ןרעװ סָאװ ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ ןעמרָאֿפ יד ,ןסיורד ןיא
 זדנוא ןיא ןֿפַאשעג ןרעװ סָאװ ,ןעגנוקריוו ןענַײז ,ץיה ,טכיל ,גנַאלק ,גנוג
 ,םינֿפוא ערעדנַא ףיוא ןָאטרַאֿפ ןרעװ יז בוא ,עכלעוו ,ןעגנולטימרַאֿפ ךרוד
 עקימורַא ןיא סעיצַארביװ ןֿפַאש ,ףָאטש רעקיטש ןכערבעצ רעדָא ייז ןקירדעצ
 רעטרַאה ַא ןוֿפ ןֿפָאטש ןרעדנע ןוא סע'צַאניבמָאק עשימעכ םרוג ןענַײז ,ןכַאז
 ןוֿפ ןעגנורעדנע יד ןטכַארטַאב רימ בױא זיא .םרָאֿפ רעקיסילֿפ ַא ףיוא
 סָאװ ,דנַאטשוצ ןשימעכ ןוֿפ רעדָא סעיצַאגערגַא ןוֿפ ,סעיציזָאּפ עוװיטאלער
 ןעגנוקעלּפטנַא עטלדנַאװרַאֿפ ןענַײז ייז זַא ,ןֿפא םעד טָא ףיוא סױרַא ןעמוק
 .ַאב ךיוא ױזַא רימ ןוומ ,ךיז ןעמענ ייז עכלעװ ןוֿפ ,ןעגנולטימרַאֿפ יד ןוֿפ
 סלַא ,זדנוא ןיא ןֿפַאש ןעגנולטימרַאֿפ ענױזַא סָאװ  ,ןעגנודניֿפמע יד ןטכַארט
 .ןטֿפערק עקיבלעז יד ןוֿפ ןעמרָאֿפ עַײנ

 ןשיװצ תוכַײש:טימ ַא ןַארַאֿפ זיא סע זַא ,ןַײז וצ הדומ שינעלקַאװ עדעי
 .טימ ַא ןַארַאֿפ זיא סע יו טקנוּפ ,ןעגנודניֿפמע יד ןוא ןטֿפערק עשיזיֿפ יד
 טנָאמרעד ןעמ ןעוו ,ןדניװשרַאֿפ זומ ,אֿפוג ןטֿפערק עשיזיֿפ יד ןשיװצ ?וכַײש
 רָאנ טיג יא ןרעדנַא םעד ןיא יװ לַאֿפ ןייא ןיא תוכַײש:טימ יד זַא ,ךיז
 ןלָאשגָאװ יד סָאװ ,ףָאטש סעסַאמ .,וויטַאטיטנַאװק ךיוא רָאנ ,ויטַאטילַאװק
 ןיא ךעלשּפיה רעטנוא ךיז ןדייש ייז זַא ,טזַײװַאב רעטעמָאמַאניד רעד רעדָא
 יז סָאװ ,קורד ןוֿפ ןליֿפעג יד ןיא ליֿפ ױזַא טקנוּפ רעטנוא ךיז ןדייש ,גָאװ
 ךיז ןגעװַאב סָאװ ןכַאז ּפָא ןלעטש רימ ןעװ ,רעּפרעק רעזדנוא ףיוא ןכַאמ
 םעד וצ לענָאיצרָאפָארּפ ַײברעד ןליֿפ רימ סָאװ ןעגנוגנערטשנָא יד ןענַײז
 ףיוא ןטסעמסיוא סע ןעק ןעמ יװ ,ךיז ןגעװַאב ןכַאז יד ןכלעוו טימ ,טעּפמיא
 ןקורדגַײא יד זַא ,ןעמ טניֿפעג ןעגנוגנידַאב עכעלנע רעטנוא ,ןֿפוא ןסיוועג ַא
 ןקָאלג ,סענורטס עקידנרירביו ךרוד רעביא זדנוא ךיז ןּביג סָאװ ,ןעגנַאלק ןוֿפ
 טֿפַארק עמוס רעד קילדעװ ,טײקרַאטש ןיא ןדײשרַאֿפ ןענַײז ,ןלַײזטֿפול רעדָא
 רעדָא ןטײקיסילֿפ .סעיצַארביװ יד ןכַאמ וצ ןרָאװעג טדנעװרַאֿפ זיא סָאװ
 ןטסַארטנָאק עסיורג ןבָאה וצ ןרָאװעג ןזיװַאב ןענַײז סָאװ ,ןכַאז עֿפײטש
 ןֿפַאש ייז סָאװ ,גנוטיירפשסיוא ןדַארג עגעדיײשרַאֿפ יד ךרוד רוטַארעּפמעט ןיא
 .רַאֿפ עקידגכערּפשטנַא זדנוא ןיא ןֿפַאש ,רעבליזקעווק ןוֿפ רעטסעמדַארג ַא ןיא
 ןטײקרַאטש עכַײלג ןייק טינ ךיוא ױזַא ןוא ,גנודניֿפמע-ץיה ןוֿפ ןדָארג ענעדייש
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 יריװ עכַײלג ןייק טינ יד ףיוא ןרעֿפטנע טכיל ןוֿפ ןקורדנַײא ערעזדנוא ןיא

 .סרעטעמָאטָאֿפ טימ ןטסעמסיוא סע ןעק ןעמ יװ ,ןעגנוק

 עכעלרעסיוא ןשיװצ ףערטַאב ןכַײלג םעד ןוא תוכַײש:טימ רעד ץוחַא |

 זדנוא ןיא סױרַא ןֿפור ענעי סָאװ ,ןטֿפערק עקיטסַײג יד ןוא ןטֿפערק עשיזיֿפ

 ?לג ַא ןוא תוכיש:טימ ַא ןַארַאפ ךיוא זיא ,ןעגנודניֿפמע ןוֿפ םרָאֿפ רעד רעטנוא

 ןעמוק סָאװ ,ןטֿפערק עשיזיֿפ ענעי ןוא ןעגנודניֿפמע ןשיװצ ףערטַאב רעכ

 סָאװ ןליֿפעג יד .ןטייקיטעט עכעלרעּפרעק ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא ייז ןוֿפ סױרַא

 םינ ןברַאטש ,ו"זַאא קורד ,םעט ,חיר ,גנַאלק ,ץיה ,טכיל יװ ןענעכיײצַאב רימ

 ערעדנַא יז ךָאנ לָאמ עלַא ןעמוק סע רָאנ ,ןטַאטלוזער עטקעריד ןָא ּפָא

 לקידנסילֿפסױא ןוֿפ ןעגנוצייר יד וצ בָאגוצ ןיא ,טֿפַארק ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא

 גנוָיצֿפױנצ ַא טמוק ,ןלַאֿפ עקינייא ןיא ןעניֿפעגסױא ךיז ןזָאל סָאװ ,ןענַאגרָא

 רעדָא ,ןעלקסומ עקיליװַײרֿפ יד ןוֿפ רעדָא ,ןעלקסומ עקיליװַײרֿפ-טינ יד ןוֿפ

 ,טכַײל -- ץרַאה ןוֿפ טייקיטצט יד ןרצסערגרַאֿפ ןעגנודניֿפמע ..יילרעדייב ןוֿפ

 נעקיטנעק ןענַײז ןעגנודניֿפמע יד ןעװ ,קיטנעק ,עטכַײל ןענַײז ןעגנודניֿפמע יד ןעוו

 .ֿפױנוצ יד זַא ,רָאנ טינ ןײטשרַאֿפ וצ ןביג ןעגנושרָאֿפ עשיגָאלָאיזיֿפ ערעַײנ יד ןוא

 ערעלוקסומ יד זַא ךיוא רָאנ ,גנודניֿפמע רעדצי ןוֿפ טקעװרעד טרעוו ץרַאה ןוֿפ גנוָיצ

 רעקיבלעז רעד ןיא ןענַײז סעֿפעגטולב יד ןוֿפ םעטסיס רעצנַאג רעד ןיא םעדעֿפ

 ?יטס ןרעוו ןעלקסומ:םעטָא יד ךיוא .ןגױצעגֿפױנוצ רעקינײװ רעדָא רעמ טַײצ

 ןעמ יװ ,רעסערג טרעװ ןעמעטָא ןוֿפ עטַאר יד .,ןעגנודניֿפמע ןוֿפ טרילומ

 ןקורדנַײא עקידגָאטײװ ןוֿפ יא ,עמענעגנָא ןוֿפ יא ,ןרעה ןוא ןעז סע ןעק

 זיא סגטצעל .עקרַאטש קינײװ ליֿפ ןענַײז ןקורדנַײא יד ביוא ,ןוורענ יד ףיוא

 רעבירַא טייג ןעמ ןעװ ,רעטֿפָא טמעטָא ןעמ זַא ,ןרָאװעג ןזיװַאב וליֿפַא

 ,ןוֿפרעד םּתסהּףמ טמוק סָאװ .טַאטלוזצר ַא -- ןילשנענוז ןיא שינרעטצניֿפ ןוֿפ

 .טרילומיטס רעמ טקערידמוא ןוא טקעריד ןרעװ ןוורענ עקירעהעג יד סָאװ

 יד ןוֿפ ןעגנוָיצֿפױנצ יז טֿפַאש ,צסיױרג ַא זיא ןעגנודניֿפמע עמוס יד ןעוו

 -עלטנייװעגמוא ןַא .עקיליװַײרֿפ-טינ יד ןוֿפ יװ טוג ױזַא ,ןעלקסומ עקיליװַײרֿפ

 ימוא טעמּכ סױרַא טֿפור ,ןעלציק םַײב יװ ,ןװרענרירַאב יד ןוֿפ גנוצייר עכ

 סױרַא ןֿפור ןגָאטײװ עקרַאטש .רעדילג יד ןוֿפ ןעגנוגעװַאב ערַאברילָארטנָאק

 רַאֿפ רעד ,גנַאלק ןקרַאטש ַא ןוֿפ טמוק סָאװ רעטיצ רעד .ןֿפמַארק עקרַאטש

 ,םעט םענדוקסַאּפ ַא טָאה סָאװ סעּפע ןכוזרַאֿפ ןוֿפ טמוק סָאװ .םינּפ רעטמירק

 רעדָא טנַאה יד סױרַא טּפַאכ ןעמ רעכלעװ טימ ,גנוגעװַאב עקידמיצולפ יד

 ןוֿפ גנולדנַאװרַאֿפ רעד ןוֿפ ןליּפשַײב ןענַײז ,רעסַאװ ןסייה וצ ןוֿפ סוֿפ םעד

 סע זיא ,ערעדנַא עלַא ןיא יװ ,ןלַאֿפ יד טָא ןיא ןוא ;גנוגעװַאב ףיוא ליֿפעג

 לעגָאיצרָאּפָארּפ זיא טייקיטעט רעכעלרעּפרעק רעד ןוֿפ עמוס יד זַא . ,רָאלקי

 ,ץלָאטש תמחמ ,טקירדרעטנוא ןעמ ןעװ וליֿפַא .גנודניֿפמע עמוס רעד וצ

 ?רעטנוא סָאד) ןגָאטיײװ עסיורג סיוא ןקירד סָאװ .ןעיירשעג .ןוא ןצכערק יד

 ןעז ץלַא ןעמ ןעק ,(גנו;צֿפױנוצ רערעלוקסומ ןוֿפ טַאטלוזצר ַא ךיוא זיא ןקירד

 :רַאֿפ יד ןיִא ןוא ,ןרעטש ,ןטשטיינקעג םעד ןיא ,ןטסױֿפ עטשטעװקרַאֿפ יד ןיא
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 :גָאטײװ יד יװ סיורג ױזַא ןענַײז ןטייקיטעט עכעלרעּפרעק יד זַא ,ןייצ ענעסיב
 .סױרַא רעקיניײװ ךיז ןזַײװ ייז שטָאכ ,גנודניֿפמע

 רעייז רימ ןעניֿפעג ,ןעננודניֿפמע טָאטשנָא סעיצָאמע ןעמענ רימ ןעוו
 ןעמרָאֿפ יד ןרעװ רָאנ טינ ,רָאלק ױזַא טקנוּפ ףערטַאב ןכַײלג ןוא תוכײש:טימ
 ,ןטֿפערק עשיזיֿפ ךרוד ןרָאװעג ןֿפַאשעג טקעריד ןענַײז סָאװ ,ןַײזטסּוװַא;ג ןוֿפ
 ערעלוקסומ ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא ןטֿפערק עשיזיֿפ ןיא טלדנַאװרַאֿפ רעדיוו
 זיא ענעגייא סָאד רָאנ ,סױרַא ןֿפור ייז סָאװ ןעגנורעדנע יד ןוא ,ןעגנוגעװַאב
 ןיא ןֿפַאשעג טינ ןרעװ סָאװ ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ ןעמרָאֿפ ענעי ןגעװ קיטכיר
 ,טײקרַאטש רעקיסעמ ןוֿפ סעיצָאמע ןטֿפערק עשיויפ ךרוד טקעריד זדנוא
 ,גנוקריו עּפַאנק ַא ןבָאה ,טײקרַאטש רעקיסעמ ןוֿפ ןעגנודניֿפמע יו טקנוּפ
 .טולב יד ןוֿפ םעטסיס רעד ןוֿפ ןוא ץרַאה ןוֿפ גנוגערֿפױא ןַא סעּפע ץוחַא
 ןוֿפ טייקיטעט רעטרעסערגרַאֿפ ַא טימ ךיוא ןעמַאזוצ לָאמטֿפָא ןוא ,סעֿפעג
 ןעלקסומ יד ןעמוק ,רעקרַאטש ליֿפ ןרעוו סעיצָאמע יד רעּבָא ןעוו .ןזירד עקינייא
 ןליּטשַײב סלַא .גנוגעװַאב ןיא רעדילגדנע יד ןוא רעּפרעק ןוֿפ ,םינּפ ןוֿפ
 סָאד ןוא רעכעלזָאנ עטנֿפעעצ יד ,םינּפ עטערומכעגנָא סָאד ןענָאמרעד ןעמ ןעק
 ןוֿפ טנעה יד ןכערב ןוא ןעמערב ענעגױצעגֿפױנוצ יד ; סעּכ ןוֿפ סיֿפ יד טימ ןעּפוט
 ןֿפמַארק עטלֿפײװצרַאֿפ יד ןוא ,ךיײרֿפ ןוֿפ ןעגנירּפש ןוא ןעלכיימש סָאד ;רעצ
 יו רעמ טינ עקַאט ,עטשרמולּכ עסיוועג קידנזָאלסױא ,הנּכס ןוא קעיש ןוֿפ
 לָאז סָאד עיצָאמע טרָאס ַא רַאֿפ סָאװ זַא ,רימ ןעעז ,ןעמַאנסיוא ,עטשרמולּכ
 רעד ןוא עמוס ריא ןשיװצ תוכש ערָאלק ַא ןַארַאֿפ קידנעטש זיא ,ןַײז טינ
 ןטכַײלגעגסױא םעד ןוֿפ :טימ טגנערב יז סָאװ טייקיטעט רערעלוקסומ עמוס
 ,טײקנדירֿפוצ רעטסכעה ןוֿפ ץנעט יד זיב החמש ןוֿפ טָארט ןשיטסַאלע ןוא ןקור
 ,יטלּוװנָאק-טעמּכ יד זיב דלודעגמוא ןוֿפ טייק;ורמוא רעזעוורעג רעד ןוֿפ ןוא
 וצ .תוכַילש עקיזָאד יד ןעמ טעז ,ןדַײל עקיטסַײג עסיורג ןוֿפ ןעגנוגעװַאב עוו
 עקידרעטַײװ ַא ךָאנ ןבעגוצ ןעמ ןעק תויַאר ןסַאלק עגעדײשרַאֿפ יד טָא
 ןיא ,ןעגנוגעװַאב עקיליװַײרֿפ יד ןוא ןליֿפעג ערעזדנוא ןשיװצ סָאװ ,היַאר
 :ַאּטשײלקסומ ןוֿפ גנודניֿפמע יד ןַײרַא טמוק ,טלדנַאװרַאֿפ ןרעוו ייז עכלעוו
 תוכַײש.טימ ַא-עדייב טימ תוכַײש:טימ רערָאלק ַא ןיא טייטש סָאװ ,גנונ
 טסנוז רעטנוא ,גנונַאּפש ןוֿפ ליֿפעג רעד :וויטַאטיטנַאװק שוריֿפב זיא סָאװ
 םענעֿפַאשעג םעד ןוֿפ עמוס יד יװ טקעריד ךיז טרעדנע ,ןעגנוגנידַאב עכַײלג
 .טעּפמיא

 ןוֿפ ץעזעג ןטימ ןרעלקרעד ןעמ ןעק ױזַא יװ, ,ןגערֿפ רעבָא ןעק ןעמ
 ,ןליֿפעג ןוא ןעקנַאדעג ענעי ןוֿפ םַאטשּפָא םעד (תוכַײש:טימ) עיצַאלערָאק
 םעד ןשיװצ ,אלימ !ןלומיטס עכילרעסיוא ןוֿפ טינ ,ןַאטנָאּפס ןעמוק עכלעוו
 עקדילַאװעג ןוא תולוק עכיוה יד ןוא ,סױרַא טֿפור גנוקידיילַאב ַא סָאװ ,ןרָאצ
 ,קיטכיר ןַײז גנודניברַאֿפ ענעבעגעגנָא יד ןעק ,ךָאנרעד ןעמוק סָאװ ,םישעמ
 ןרעװ סָאװ ,ןליֿפעג ןוא ןעעדיא ןוֿפ עסַאמ עצנַאג יד ןעמוק ןענגַאװנוֿפ רעבָא
 ןענַײז ייז זַא ,רָאלק זיא סע ;סעיצַארטסנָאמעד עקיזָאד יד ןיא ןבעגעגסױרַא
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 טכַאמעג ןבָאה רעטרעװ יד סָאװ ,ןעגנודניֿפמע יד ןוֿפ ןטנעלַאװיװקע ןייק טינ

 טלעטשעגֿפױגוצ שרעדנַא רעטרעװ עקיבלעז יד םערָאװ ;ןרעיוא יד ףיוא

 עקיבלעז יד ןבָאה רעטרעוו עטגָאזעגסױרַא יד .גנוקריוו ַאזַא טַאהעג טינ ןטלָאװ

 ןוֿפ תוכַײש יד יו ,ןקעװרעד ייז סָאװ טייקיטעט רעקיטסַײג רעד וצ תוכַײש

 - ךָאנרעד טמוק סָאװ סָאש םעד וצ טָאה סקיב ַא ןוֿפ רעקירד םעד ןוט יצ ַא

 ךיז טמענ ןענַאװנוֿפ זיא ,רָאנ יז טַײרֿפַאב רע ,טֿפַארק יד טינ טֿפַאש יצ רעד
 קוק ַא רעדָא טרָאװ ליטש ַא סָאװ ,עיגרענע:ןוורענ עמוס ערעַײהעגמוא יד טָא

 *? ןֿפורסױרַא ןעק

 יד ןוֿפ (ןטַאלערָאק) ןתוכַײש:טימ עטקעריד יד זַא ,זיא רעֿפטנע רעד

 ,ןעגנולטימרַאֿפ יד ןיא טינ ךיז ןעניֿפעג ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ ןעמרָאֿפ ערעדנַא ןוא

 .טימרַאֿפ עכעלרעניא עסיװעג ןיא רָאנ ,ןסיורד ןוֿפ זדנוא ףיוא ןקריוװ סָאװ

 ןבָאה רימ יו ,ןענַײז עכלעו ,ןטֿפערקסנבעל ענעֿפורעג ױזַא יד ,ןעגנול

 עטקעריד יד ןענַײז ,עשיזיֿפ טֿפור ןעמ סָאװ ןטֿפערק יד ןוֿפ ןטַאלערָאק ,ןעזעג

 ןטֿפערקסגבעל יד טֶא ןוא ,ןליֿפעג ןוא ןעקנַאדעג עקיזָאד יד ןוֿפ ןלַאװק

 .ענעדײשרַאֿפ ןענַײז םעד רַאֿפ תויַאר יד ,ייז קידנפורסורַא טכױרברַאֿפ ןרעוו

 .ייז ןוֿפ עקינייא ןענַײז טָא

 ,רָאנ ןעמוקרָאֿפ ןעק טייקיטעט עקיטסַײג זַא ,טקַאֿפ רעטלוב ַא זיא סע |

 ןַײז טינ לָאז ךַאז יד יװ ןוא ;טַארַאּפַאײװרענ רעסיװעג ַא ָאד זיא סע ּוװ

 ךָאד ןעמ ןעק ,ןעגנוגנידַאב עטלקיװרַאֿפ ןוא עקילָאצליֿפ ךרוד טלעטשרַאֿפ

 טַארַאּפַא ןקיזָאד םעד ןוֿפ סיירג רעד ןשיװצ תוכַײש ענײמעגלַא ןַא ןעניֿפעג

 ענַײז ךרוד ןטסעמסיוא ךיז טזָאל סָאװ ,טייקיטעט רעקיטסַײג םוכס םעד ןוא

 ןוֿפ ,לעטשֿפױנוצ ןשימעכ ןסיוװעג ַא טָאה טַארַאּפַא רעד ,רעטַײװ ,ןטַאטלוזער

 ןשיװצ סָאװ ,טנעמעלע ןייא טָאה רע ןוא ;ּפָא טגנעה טייקיטעט ןַײז ןכלעו

 ַא ןַארַאֿפ זיא עיצקנוֿפ רעטריֿפעגכרוד רעד ןוֿפ עמוס רעד ןוא עמוס  ןַײז

 יד זיא ךרַאמ ןיא רָאֿפסָאֿפ ןוֿפ עיצרָאּפָארּפ יד ;גנודניברַאֿפ עטמיטשַאב

 עטסערג יד ןוא ,ןטָאידיא ַײב ןוא עטלַא ץנַאג ַײב ,ךעלהֿפוע ַײב עטסנעלק

 .ןבעל ןוֿפ ןרָאי עטסעב יד ןוֿפ ךשמ ןיא

 סעיצָאמע יד ןוֿפ ןוא קנַאדעג ןוֿפ גנולקיװטנַא יד זַא ,רעדיװ טקרעמַאב

 טולב ןוֿפ לעטשוצ םעד טיול ןדיישרַאפ ,ןדנַאטשמוא עכַײלג טסנוז ַײב ,זיא
 ,ךרַאמ ןיא עיצַאלוקריצ יד ּפָא ךיז טלעטש סע ןעװ ,טַײז ןייא ןוֿפ .ךרַאמ םוצ

 .טסּוװַאבמוא טימ ךַײלג סע טגנערב ,ןטעברַא וצ ףיוא טרעה ץרַאה סָאד לַײװ

 ךיַאמ ןיא עיצַאלוקריצ רעד ןוֿפ גנוקרַאטשרַאֿפ ַא ,טַײז רעדנַא רעד ןוֿפ .טייקיניז

 ,גנוגערֿפױא ןַא טימ טגנערב (קורד ןסיורג וצ ַא סױרַא טינ טֿפוו יז ביוא)

 טולב עמוס יד רָאנ טינ ןוא .(ץיה ןוֿפ ןדייר) םוירילעד זיב ןכיירג ןעק סָאװ
 .ןוװרענ רעד ךרוד טסילֿפ סָאװ ,טולב םענוֿפ דנַאטשוצ רעד ךיוא רָאנ ,ןיײלַא

 צסױרַא ידּכ .סעיצַאטסעֿפינַאמ עקיטסַײג יד ףיוא סולֿפנַײא ןַא טָאה ,םעטסיס

 יד ןיא טולב סָאד ןומ ,טייקיטעט-ךרַאמ רעד ןוֿפ עמוס עלַאמרָאנ יד ןעגנערב

 טינ ןעק טולב סָאד ןעֹװ ,לַאֿפ ןייא ןיא .טרעטֿפולעג קיטכיר ןרעוװ סעירעטרַא
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 טלעטש סָאװ גנוקיטשרעד ַא טרעװ ,ןעגיסקָא ףיוא סרעַײז-ןליוק ןַײז ןטַײבסיױא
 ןַײרַא טמעטָא ןעמ ןעװ ,לַאֿפ רעדנַא ןַא ןיא ,ןליֿפעג ןוא ןעקנַאדעג עלַא ּפָא
 :לַאהעגנַײא טינרָאג ַא ,עסיורג וצ ַא ןֿפַאשעג טרעוװ ,דיסקָא:זָארטינ זַאג םעד
 | ,טייקיטעט עזעוװרענ ענעט

 ןטֿפערק עקיטסַײג ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד ןשיװצ גנודניברַאֿפ רעד ץוחַא
 .יברַאֿפ עכעלנע ןַא ןַארַאֿפ זיא ,סעירעטרַא-ךרַאמ יד ןיא ןעגיסקַא גונעג ןוא
 ןיא טײהנזעװנָא רעד ןוא ןטֿפערק עקיטסַײג ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד ןשיװצ גנוד
 טלעטשעגוצ ןוומ סע .ןטנעמעלע ערעדנַא עסיוועג ןוֿפ סעירעטרַא-ךרַאמ יד
 יה טוג ױזַא ,סרעטנעצ:ןורענ יד ןרעגרעד וצ ןלַאירעטַאמ עלעיצעפס ןרעוו
 ,טמיטשַאב טרעװ ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ עמוס יד ױזַא יװ ןוא .ןעגיסקָא ןבעג וצ ייז
 ,טולב םענוֿפ ןלײטדנַאטשַאב עסיוועג ךרוד ,ןדנַאטשמוא עכַײלג טסנוז רעטנוא
 טיג ןעמ ןעװ ,רָאֿפ טמוק סָאװ גנומיטש רענעביוהעג רעד ןיא רָאלק ןעמ טעז

 :סקיװעג עקינייא ןוא לָאהָאקלַא יו ןצַאזֿפױנוצ עשימעכ עסיוועג טולב ןיא ןַײרַא
 ןעמעלַא זיא ,ןֿפַאש עװַאק ןוא ייט סָאװ ,גנורעטנומֿפױא עטכַײל יד .ןדִיָאלָאקלַא
 ;גנע ןיא ָאד סנטסקינײװ) ןשטנעמ לָאצ עניילק ַא זיולב שטָאכ ןוא ;טנַאקַאב
 עקרַאטש יד ןוא ןעגנולעטשרָאֿפ עלוֿפטכַארּפ יד גנורַאֿפרעד ןוֿפ ןסייוו (דנַאל

 ,יד ןוֿפ ןגָאז.תודע סָאד זיא ,ןבעג שישַאה ןוא םויּפָא סָאװ ,גונעּת ןוֿפ ןליֿפעג
 - ,קידנגַײצרעביא גונעג ,ןעגנורַאֿפרעד ענױזַא טַאהעג ןבָאה סָאװ

 טגנעה עיגרענע רעקיטסַײג ןוֿפ גנוֿפַאש יד זַא ,זַײװַאב רעדנַא ןַא ךָאנ
 .ּמָא יד סָאװ ,טקַאֿפ םעד ןיא רימ ןעעז ,ןעגנורעדנע עשימעכ ןופ טקעריד ּפָא
 .ַאכ ןיא ןדײשרַאֿפ ןענַײז ,טולב ןוֿפ סיוא ןלייט ןרינ יד סָאװ ,ןטקודָארּפ-לַאֿפ
 טסַײג ןוֿפ טייקיטעט עקרַאטש ַא .טײקיטעט-ךרַאמ ןוֿפ עמוס רעד טיול רעטקַאר
 עשינילַאקלַא ןוֿפ עמוס עּכעלטנייװעגמוא ןַא ךרוד טײלגַאב ךעלטנייװעג זיא
 עכעלנע טימ ןעגנערב גנוצײרֿפױא-ןװרענ רעלַאמרָאנבַא ןוֿפ ןדנַאטשוצ ,ןטַאֿפסָאֿפ
 ;קנערק ןוֿפ טמוק סָאװ ,"םיעגושמ ןוֿפ חיר רעקיטרַאנגייא רעד, ןוא .ןעגנוקריוו
 תעגושמ ןשיװצ גנודניברַאֿפ ַא ףיוא טזַײװַאב ,סייווש םעד ןיא ןטקודָארּפ עכעל
 :ַאּפמָאק ַא -- ןטײקיסילֿפ עקידנרילוקריצ יד ןוֿפ עיציזָאּפמָאק רעלעיצעּפס ַא ןוא
 טסילש ,אצולעוּפ ַא יװ ליס הביס ַא יװ יז טכַארטַאב ןעמ ַײס ,עכלעוו ,עיציז
 ,ןטֿפערק עשיזיֿפ יד ןוא עקיטסַײג יד ןוֿפ תוכַײש:טימ ַא ןַײא יז

 רימ טַײװ יוװ ,זיא תוכַײש.טימ יד טָא זַא ,ןקרעמַאב ןעמ ףרַאד טצעלוצ
 רעד רַאֿפ ןעגנוגנידַאב יד ןעװ .עװיטַאטיטנַאװק ַא ךיוא ,ןריּפשכָאנ יז ןענעק
 ןענַײז ןדנַאטשמוא עקידנטײלגַאב יד ןוא ,טרעטשעג טינ ןרעװ טייקיטעט-ןוורענ
 .כָאנ ןוא רעײגרָאֿפ יד ןוֿפ סעמוס יד ןשיװצ עיצרָאּפָארּפ יד זיא ,עקיבלעז יד
 .װרענ ןריצודָארּפ ,ןצענערג ענעבעגעג יד טָא ןיא .עקידנעטש ץנַאג ַא רעמוק
 ןוא ןעקנַאדעג יד ףיוא ןעגנוקריוו עסיוועג ןעקנַארטעגֿפָאלש ןוא רערילומיטס
 .גַײא ןענַײז יז לֿפו ,עמוס רעד וצ לענָאיצרָאּפָארּפ ןענַײז עכלעוו ,ןליֿפעג
 רעירֿפַא ןֿפור ןליֿפעג ןוא ןעקנַאדעג יד ּוװ ,טרעקרַאֿפ ןוא .ןרָאװעג ןגעגעג
 .רעּפרעק יד ףיוא ןריגַאער רעייז ןוֿפ דַארג רֶעד זיא ,תוכַײש עקיזָאד יד סױרַא
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 ןיא :טײקֿפרַאש רענעגייא רעיײז ןוֿפ ךרע רעד יו ,סיורג ױזַא תוחוּכ עכעל

 ,לַאֿפנעמַאזוצ ןשיזיֿפ ןקידנעטשלוֿפ ַא זיב ןכיירגרעד ייז ןענעק ןלַאֿפ עמערטסקע

 רעד זַא ,זַײװַאב וצ יױזַא ךיז ןקינײארַאֿפ ןטקַאֿפ ןסַאלק ענעדײשרַאֿפ

 טלַאה ,ןטֿפערק עשיזיֿפ יד עגונב סיוא טלַאה סָאװ ,גנולדנַאװרַאֿפ ןוֿפ ץעזעג

 ןוֿפ ןעמרָאֿפ ענעי .ןטֿפערק עקיטסַײג יד ןוא ייז ןשיװצ ליֿפ ױזַא טקנוּפ סיוא

 עשימעכ ,טכיל ,ץיה ,גנוגעװַאב ןָא ןֿפור רימ עכלעװ ,ןרַאבנעקרעדמוא םעד

 ךיוא ןוא ערעדנַא יד ןיא ענייא ןעלדנַאװרַאֿפ ךיז ןענעק ,וו"זַאא טֿפַאשהּבורק

 סלַא ןענעכיײצַאב רימ עכלעוו ,ןרַאבנעקרעדמוא םעד ןוֿפ ןעמרָאֿפ ענעי ןיא

 .רַאֿפ רעדיװ ןענעק ,רדס רעייז ןיא ,יד ןוא :ןעקנַאדעג ,עיצָאמע ,גנודניֿפמע

 זַא .ןעמרָאֿפ עלעניגירָא יד ןיא ,טקערידמוא רעדָא טקעריד ,ןרעװ טלדנַאװ

 סעּפע ןוֿפ טַאטלוזער סלַא ןדַײס ,ףױרַא טינ טמוק ליֿפעג רעדָא קנַאדעג ןייק

 ןַא ךיג סרעװ 4,ןֿפַאש וצ םיא ןרָאװעג ןָאטרַאֿפ זיא סָאװ ,טֿפַארק רעשיזיֿפ ַא

 סָאװ ,רענייא רעדעי ןוא ;טֿפַאשנסיװ רעד ןיא תמא רענעמונעגנָא ןײמעגלַא

 ,גנוניימ יד טָא ןעמעננָא טינ זַא ,ןעז ןעק ,תֹויַאר יד רעביא קיטכיר טגעוו

 -עגנָא רעירֿפ ַא תבוטל לײטרוארָאֿפ ןקוַאטש ַא ךרוד טקיטלעװַאב ןרעװ טסייה

 .עירָאצט רענעמונ

 סָאװ ,טֿפַארק ַא ױזַא יװ --- רָאֿפ טמוק גנולדנַאװרַאֿפ עקיזָאד יד ױזַא יו

 ?טסּוװַאב ןוֿפ םרָאֿפ ַא ןרעװ ןעק ,טכיל רעדָא ץיה ,גנוגעװַאב סלַא טריטסיסקע

 ןֿפור רימ סָאװ גנודניֿפמע יד ןֿפַאש ןענעק סעיצַארביװ-טֿפול ױזַא יװ --- ןַײז

 צשימעכ ךרוד טַײרֿפַאב ןרעװ סָאװ ,ןטֿפערק יד ױזַא יװ רעדָא ,גנַאלק ןָא

 ,תודוס ןענַײז סָאד -- עיצָאמע ןַא ןעגנערבסױרַא ןענעק ,ךרַאמ ןיא ןעגנורעדנע

 תודוס ערעֿפיט ןייק טינ ןענַײז ייז רעבָא ,ןרעלקֿפױא טינ ןעק ןעמ עכלעוו

 יז .ערעדנַא יד ןיא ענייא ןטֿפערק עשיזיֿפ יד ןוֿפ ןעגנולדנַאװרַאֿפ יד רעדייא

 ןוא טסַײג ןוֿפ רוטַאנ יד רעדייא הגשה רעזדנוא רעבירַא רעטַײװ טינ ןעייטש

 *דנורג ערעדנַא עלַא יװ רַאברעלקרעד:טינ ױזַא טושּפ ןענַײז ייז ,עירעטַאמ

 יד ןוֿפ ענייא זיא ָאד זַא ,זױלב יו ןסיװ טינרָאג רעמ ןענעק רימ .סענַארֿפ

 .ןעגנונַײשרעד ןוֿפ גנונעדרָא רעד ןיא ןטײקימרָאֿפכַײלג

 .רעװכַײלג ןוא גנולדנַאװרַאֿפ ןוֿפ ץעזעג רענײמעגלַא רעד ביוא ,2 8

 .טנבעל סלַא ןריציֿפיסַאלק רימ עכלעװ ,ןטֿפערק יד עגונב סיוא טלַאה טייקיט

 עכלעו ,ןטֿפערק ענעי עגונב ןטלַאהסױא ךיוא סע זומ ,ןטֿפערק עקיטסַײג ןוא

 .לעזעג ַא ןיא רָאֿפ טמוק סָאװ ץלַא .עכעלטּפַאשלעזעג סלַא ןריציֿפיסַאלק רימ

 רעדָא ,ןעגנולטימיַאֿפ עשינַאגרָאמוא רעדָא עשינַאגרָא ןוֿפ ךיז טמענ טֿפַאש

 .טינ יד ןוֿפ רעדָא אצוי.לעוּפ ַא זיא סע -- ןטרָאס עדייב ןוֿפ עיצַאניבמָאק ַא ןוֿפ

 יז יװ ןטֿפערק עשיזיֿפ עקיזָאד יד ןוֿפ ,ןטֿפערק עשיזיֿפ עקימורַא עטריטקעריד

 .אֿפוג ןטֿפערק עכעלשטנעמ יד ןוֿפ רעדָא ,ןשטנעמ ךרוד טויטקעריד ןרעוו

 ןעמרָאֿפ עריא ןיא ,עיצַאזינַאגרָא ריא ןיא ןעמוקרָאֿפ טינ ןעק גנורעדנע ןייק

 רעד ןוֿפ םינּפ ןֿפױא טְכַאמ יז סָאװ ןעגנוקריוו יִד ןיא רעדָא ,טיײקיטעט ןוֿפ



 ןפיצניוּפ עטשרע יד - רעסנעפס ה 290

 עקיזָאד יד ןוֿפ טקערידמוא רעדָא טקעריד סױרַא טמוק טע סָאװ ץּוחַא ,דרע
 ,ןעגנונַײשרעד יד ןשיװצ תוכַײש-טימ יד ןטכַארטַאב םדוק רימָאל .,ןטֿפערק
 .ןעגנונַײשרעד-סנבעל יד ןוא ,סױרַא ןזַײװ ןטֿפַאשלעזעג סָאװ

 טסנוז ַײב ,ךיז ןרעדנע טֿפַאשלעזעג ַא ןוֿפ ןבעל סָאד ןוא טכַאמ יד
 סָאװ ,סעסַאר ענעדײשרַאֿפ םגה ,גנורעקלעֿפַאב רעד טימ ,ןעגנוגנידַאב עכַײלג
 ,זדנוא ןזַײװַאב ,ךיז ןדניברַאֿפ וצ טײקיעֿפ רעייז ןיא ליֿפ ךיז רעטנוא ןדייש
 חרכהב טינ ןענַײז ,טֿפַאשלעזעג ַא ןיא ךיז ןקעלּפטנַא סָאװ ,ןטֿפערק יד וַא
 ,רימ ןעעז ןגעװטסעדגוֿפ ;גנורעקלעֿפַאב ריא ןוֿפ לָאצ רעד וצ לענָאיצרָאּפָארּפ
 :עגנַײא ןטֿפערק ענעזיװעגסױרַא יד ןענַײז ןעגנוגנידַאב ענעבעגעג רעטנוא זַא
 ילעזעג עניילק ַא .קעװַא ןלעטש ןשטנעמ לָאצ יד סָאװ ןצענערג יד ןיא טמַאצ
 ,רעדילגטימ עריא ןוֿפ זיא רעטקַארַאכ רעד ךיוה יװ טינ ץוליח ןייק ,טֿפַאש
 עסיורג ַא יװ טייקיטעט עכעלטֿפַאשלעזעג עמוס צקיבלעז יד ןבעגסױרַא טינ ןעק
 .יֿפל ןַײז ןזומ ןכַאזכיורבעג ןוֿפ גנולײטרַאֿפ יד ןוא עיצקודָארּפ יד ,טֿפַאשלעזעג
 :עטיל עקירעּפכורֿפ ַא ,עסערּפ עכַײרלָאצ ַא ,בַאטשטָאמ םעניילק ַא ףיוא ךרע
 רעניילק ַא ןיא ךעלגעממוא זיא גנוגעװַאב עשיטילָאּפ עוויסַאמ ַא רעדָא ,רוטַאר
 :לוזער יד ןיא לּכה:ךס רעניילק ַא יװ רעמ ןַײז טינ ןעק סע ןוא ,טֿפַאשלעזעג
 .ןעגנוקעדטנַא עכעלטֿפַאשגסיװ ןוא ןעגנוֿפַאשטסנוק ןוֿפ ןטַאט

 ךרוד ,ןטֿפערק עשיזיֿפ יד וצ עכעלטֿפַאשלעזעג יד ןוֿפ תוכילש.טימ יד

 ןטטרָאלק ןֿפױא סױרַא רעבָא ךיז טזַײװ ,ןטֿפערקסנבעל יד ןוֿפ גנולטימרַאֿפ רעד

 טֿפַאשלעזעג עקיבלעז יד סָאװ ,טייקיטעט סעמוס ענעדײשרַאֿפ יד ןיא ןֿפוא

 לישרַאֿפ טימ טינ רעדָא טגרָאזרַאֿפ ןענַײז רעדילגטימ עריא ןעוו ,סױרַא טזַײװ

 רימ ןעעז תוכלש יד טָא .טלעװ רעכעלרעסיוא רעד ןוֿפ טֿפַארק סעמוס ענעד

 ,ןשינעטערעג עטכעלש רעדָא עטוג ןוֿפ ןעגנוקריוו יד ןיא רָאי רעדעי טרירטסוליא
 ןוֿפ גנורעגעלקרַאֿפ ַא טמוק ץייוו ןוֿפ שינעטערעג רעטרענעלקוַאֿפ רעייז א ךָאנ

 ,ןצנַאג ןיא ךיז ןכַאמרַאֿפ ייז רעדָא טַײצ טֿפלעה ַא ןטעברַא ןקירבַאֿפ .ןטפעשעג

 ;הרוחס רעקיניײיװ ןֿפױקרַאֿפ רעלדנעה:םידחַאל ;טלַאֿפ רעקרַאֿפ:ןַאבנזַײא רעד

 שינעטערעגמוא יד בוא ןוא .טלעטשענּפָא טעמּכ טרעװ רעזַײה ןוֿפ יונג רעד

 ערעסערג ַא ְךָאנ גנורעקלעֿפַאב עטרענעלקרַאֿפ יד טכַאמ ,רעגנוה ַא טגנערב

 עכעלטנייוועגמוא ןַא ,טרעקרַאֿפ ,טייקידועבעל רעלעירטסודניא ןוֿפ גנורענימרַאֿפ
 ,קיטסניגמוא טינ ןענַײז ןעגנוגנידַאב עקיטסנוז יד ןעװו ,שינעטערעג עקידעֿפש
 סע ןוא ןרוטנעגַא עקידנלײטרַאֿפ ןוא עקידנריצודָארּפ עטלַא יד ףיוא טרעטנומ

 ןַא טניֿפעג עיגרענע רעכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ ףדוע רעד .עַײנ ךיוא ךיז ןֿפַאש

 טריֿפ הסנכה טכוז סָאװ לַאטיּפַאק .ןעגנומעגרעטנוא עװיטַאלוקעּפס ןיא גנַאגסיױא
 ןָאטרַאֿפ טרעװ טעברַא ,עטצונַאב טינ ןגעלעג ןענַײז עכלעוו ,ןעגנודניֿפרע ןַײא
 סָאװ ענעי ףיוא טרעטנומ סע .עיצַאקינומָאק ןוֿפ ןלַאװק עַײנ ןענעֿפע ןיא
 ןעגנַאלרַאֿפ עשיטעטסע יד ןקידירֿפַאב סָאװ ןכַאז ןוא ןכַאזסוסקול וצ ןלעטש
 ךעד ןיֿפ גנורעמרַאֿפ ןוֿפ עטָאר ערעסערג ַא ןוא תונותתח רעמ רָאֿפ ןעמוק סע



 221 ןטֿפערק ןוֿפ ףע רטַאֿב רעב לג רעד ןיא גנולדנאווראֿפ יצ

 רעמ ,רעסערג םזינַאגרָא רעכעלטֿפַאשלעזעג רעד טסקַאװ ױזַא ,גנורעקלעֿפַאב

 | ,ויטקַא רעמ ןוא טריצילּפמָאק

 ןטנֹוװַאב םעד ןוֿפ טינ ךיז טמוקַאב לַאירעטַאמ-זַײּפש רעצנַאג רעד ןעוו

 טסכעה יד ַײב טריסַאּפ סע יװ ,ןרעװ טריטרָאּפמיא זַײװליײט זומ רָאנ ,חטש

 ףיוא ןטלַאהעגסיױוא ןרעוו ןשטנעמ יד זַא ,ץלַא סע טסייה ,רעקלעֿפ עטריזיליוויצ

 ,ןטֿפערק עשיזיֿפ עסיוועג ןוֿפ ןובשח ןֿפױא ןסקַאװ סָאװ ,ןשינעטערעג עסיוועג

 ןטלוב טסכעה םעד ןביג סרעבעװ ןוא סרעניּפש-לװַאב (עשילגנע) ערעזדנוא

 ףיױא ךרע ןסירג ַא ןיא טבעל סָאװ ,קלָאֿפ ןייא ןיא לייט ַא ןוֿפ ליּפשַײב

 ףיא טעברַא רעד ךרוד טֿפױק ןעמ עכלעוו ,ןעלקיטרַא:ךיורבעג עטריטרָאּפמיא

 ןטייקיטעט עכעלטֿפַאשלעזעג יד שטָאכ רעבָא .ןעלקיטרַא עטריטרָאּפמיא ערעדנַא

 ןוֿפ טינ ןעמוק סָאװ ,ןלַאירעטַאמ ןוֿפ רקיע רעד ךיז ןעמענ ריײשקנַאל ןוֿפ

 ןבָאה סָאװ ,תוחוּכ עשיזיֿפ ןוֿפ ןֿפַאשעג ץלַא יז ןענַײז ,ןדָאב םענעגייא רעזדנוא

 טכַארבעג ךָאנרעד ןענַײז ןוא ןעמרָאֿפ עקיסַאּפ ןיא ּוװשרעדנַא ןבילקעגנָא ךיז

 ,רעהַא ןרָאװעג
 עכלעוו ןוֿפ ,ןטֿפערק עשיזיֿפ יד טָא ןעמוק ןענַאװנוֿפ ,ןגערֿפ רימ .ביוא

 :לעזעג יד ,ןטֿפערקסנבעל יד ןוֿפ גנילטימרַאֿפ רעד ךרוד ,סױרַא ןעמוק סע

 --רעירֿפ יו רעקיבלעז רעד ךיז טײטשרַאֿפ ,רעֿפטנע רעד זיא ,ןטֿפערק עכעלטֿפַאש

 טֿפַאשלעזעג ַא ןוֿפ ןּבעל סָאד יװ ױזַא .ןוז רעד ןוֿפ ןעגנולַארטשסױא יד ןוֿפ

 יװ ױוזַא ןוא ;םייח-ילעב ןוא ןסקיװעג ןוֿפ ןטקודָארּפ יד ףיוא טיובעג זיא

 ןוז רעד ןוֿפ ץיה רעד ןוא טכיל םעד ןוֿפ ּפָא ןעגנעה ןטקודָארּפ עקיזָאד יד

 -ריװ ןענַײז ,ןטֿפַאשלעזעג ןיא רָאֿפ ןעמוק סָאװ ,ןעגנורעדנע יד זַא ,סיוא טמוק

 ,צנעי טימ םָאטשּפָא ןכעלטֿפַאשנײמעג ַא ןבָאה עכלעוו ,ןטֿפערק ןוֿפ ןעגנוק

 טריזילַאנַא רעירֿפ ןענַײז סָאװ ,ןעגנורעדנע ןסַאלק ערעדנַא עלַא ןֿפַאש סָאװ

 ןיא טנַאּפשעגנַײא דרעֿפ רעד סָאװ ,טֿפַאוק יד ךיז טמענ רָאנ טינ .ןרָאװעג

 ץלַא ,םיא טריֿפ סָאװ רעױּפ םעד ןוֿפ טֿפַארק יד ןוא ,סױרַא טיג עכָאס רעד

 ?רעסַאװ םעד ןוֿפ טֿפַארק יד טמוק סע ןענַאװנוֿפ ,רַאּוװרעזער ןקיבלעז םעד ןוֿפ

 ןבַײרשוצ ףוס-לכ:ףוס ןעק ןעמ רָאנ ,ןַאגַארוא ןקידמערוטש םעד ןוֿפ ןוא לַאֿפ

 עטריצילּפמָאק רעמ ןוא ערעלעדייא ענעי ךיוא רַאוװרעזער ןקיבלעז םעד וצ

 רעד ןוֿפ ןבעל עכעלטֿפַאשלעזעג סָאד עכלעװ ,טֿפַארק ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא

 ךס ַא ןוא ,עקידנשַאררעביא ןַא זיא גנוטּפױהַאב יד .סױרַא טגנערב טייהשטנעמ

 .דַײמרַאֿפמוא ןַא רעבָא זיא סָאד ;עכעלרעכעל ַא זיא יז זַא ,ןטכַארט ןלעװ

 .ןזָאלסױא טינ ָאד ןעק ןעמ ןכלעוו ,ריֿפסױא רעכצל

 יד ןרעוװ סָאװ ,ןטֿפערק עשיזיֿפ יד ןגעװ ןגָאז ןעמ ףרַאד ענעגייא סָאד

 .ַאװ ןוא טֿפול ןוֿפ ןעמָארטש .ןטֿפערק עכעלטֿפַאשלעזעג ןיא טלדנַאװרַאֿפ טקער

 ,תוחוּכ עקיצנייא יד ףמַאד ןוֿפ ךיורבעג םעד זיב ןעװעג ןענַײז עכלעוו ,רעס

 ידּכ ,ןעלקסומ יד ןוֿפ גנוגנערטשנָא רעד ףליה וצ ןעמונעג טָאה ןעמ סָאװ

 רימ יו ,ןרָאװעג ןֿפַאשעג ןענַײז ,ןסעצָארּפ עלעירטסודניא יד ןריֿפוצכרוד

 ,טֿפַארק עטבעלַאבמוא יד ןוא ,ןוז רעד ןוֿפ ץיה רעד ךרוד ,ןעזעג ןבָאה
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 טָאה ,טעברַא עכעלשטנעמ יד ךרע ןסיורג ַאזַא ןיא רעטציא טַײברַאֿפ עכלעוו
 זיא ןָאסנֿפעטס שזרָאשזד רענעברָאטשרַאֿפ רעד .םַאטשּפָא ןקיבלעז םעד ךיוא
 טָאה סָאװ טֿפַארק יד זַא ,טקַאֿפ םעד ןעזוצנַײא עטשרע יד ןוֿפ רענייא ןעוועג
 ַײב טירט .ןוז רעד ןופ ןעמוקעג הליחּתכל זיא ויטָאמָאקָאל ןַײז ןבירטעג
 רעד וצ ענָאטסיּפ רעד ןוֿפ גנוגעװַאב רעד ןוֿפ --- קירוצ רימ ןעייג טירט
 טלקיװטנַא ךיז טָאה סָאװ ץיה רעד וצ ןעגַאדנוֿפ ; רעסַאװ םענוֿפ גנוֿפמַאדסיוא
 ןיא ןָאברַאק ןעמעננַײרַא םעד וצ ןוֿפרעד ;ןליוק יד ןוֿפ עיצַאדיסקַא רעד ןיא
 םעד ןוֿפ ;דרע רעד ןיא קידנגיל ,ןליוק ןרָאװעג ןענַײז סָאװ ,ןסקיװעג יד
 28 ןוא ;ןָאברַאק רעייז ןעמוקַאב ןבָאה ייז ןענַאװנוֿפ ,סרעַײז.ןליוק םוצ

 םעד ןוֿפ ןעגיסקָא םעד טַײרֿפַאב ןבָאה עכלעװ ,ןלַארטשטכיל יד וצ ןענַאד
 ןרֵאי ןענאילימ ןרָאװעג ןבעגעגטיוא ןענַײז סָאװ ,ןטֿפערקנוז יד ,סרעַײז.ןליוק
 ןסָאלשרַאפ רעטעּפש ןענגַײז עכלעו ,דרע רעד ןוֿפ ןסקיוװעג יד ףיוא קירוצ
 רימ סָאװ ,ןלַאטעמ יד רעטציא ןצלעמשעצ ,ךַאלֿפרעביײא ריא רעטנוא ןרָאװעג
 ןעמ עכלעו טימ ,ץנעביירד יד ןעייוד ,סענישַאמ ערעזדנוא רַאֿפ ןצונַאב
 ןוא סענישַאמ עקיטרַאֿפ יד גנוגעװַאב ןיא ןעגנערב ,סענישַאמ יד סיוא טעברַא
 יד לֿפיװ ףיוא ןוא .,ןױיצודָארּפ ייז סָאװ ןטַאקירבַאֿפ יד רעדנַאנוֿפ ןריֿפ
 .לעֿפַאב רעסיורג ַא ןוֿפ טלַאהֿפױא םעד ךעלגעמ טכַאמ טעּברַא ןוֿפ עימָאנָאקע

 קעװַא טסנוז טלָאװ סָאװ ,טֿפַארק רעכעלשטנעמ ןוֿפ ףדוע ןַא טֿפַאש ,גנורעק
 ןטרָאס ערעכעה ןוֿפ גנולקיװטנַא יד רעגנירג טכַאמ ןוא ,,תוכָאלמ-טנַאה ףיוא
 סָאװ ,ןטֿפערק עכעלטֿפַאשלעזעג יד זַא ,רָאלק ןיא ליֿפ ױזַא --- טייקיטעט
 .ָאמָא ןיא ןענַײז עכלעוו ,ןטֿפערק עשיזיֿפ יד טימ תוכַײש עטקעריד ַא ןבָאה
 קיטכיוו רעקינייװ סעּפע זיולב ןענַײז ,ןוז רעד ןוֿפ ןעמוקעגסיױרַא ןטַײצ עקיל
 טכלעוו ,ןטֿפערקסנבעל יד טימ תוכַײש ַא ןבָאה סָאװ ,תֹוחוּכ יד רעדייא
 ,ייז ןוֿפ טמַאטשענּפָא סנטצעל ןבָאה

 ןיא ןרָאװעג ןבירשַאב זיא סָאװ ,ערעל יד טכַאוטַאב ןעמ ןעװ .3 8
 טסכעה יז טעװ ,(ןטקַאֿפ ןוֿפ ריֿפסױוא ןַאו עיצקודניא ַא יװ לטיּפַאק םעד טָא
 לכל זַא ,הדומ ןענַײז סָאװ ךס ַא .הנעט:גָאלשּפָא ןַא ןֿפורסױרַא ךעלנַײשרָאװ
 רעטציא ןטֿפערק ןוֿפ גנולדנַאװרַאֿפ יד זיא ןעגנוניײשרעד עשיזיֿפ יד ןיא תוחּפה
 .גַאגעג טינ ךָאנ זיא גנושרָאֿפ יד זַא ,ןגָאז אמּתסמ ןלעװ ,טלעטשעגטסעפ ןיוש
 ,ןטֿפערק יד ןוֿפ טײקיטרעװכַײלג יד ןטּפױהַאב ןענעק ןלָאז רימ ,גונעג טַײװ ןעג
 עקיטסַײג ,:סנבעל יוװ טריציֿפיסַאלק ןרעװ סָאװ ,ןטֿפערק יד ךייש זיא סָאװ ןוא
 ןכַאמקעװַא טינ תויַאר עטכַארבעג יד עקַאט ןעמ ןעק ,ןטֿפערק עלַאיצָאס .ןוא
 עקיטליגדנע רַאֿפ טינ ןֿפוא םושב ייז ןטלַאה ייז רעבָא ,טנַאה רעד טימ טכַײל
 רעייז עגונב רעקינײװ ליֿפ ןוא ,גנולדנַאװרַאֿפ רעייז עגונב וליֿפַא תויַאר
 .טייקיטרעוכײלג

 .ינוא רעד זַא ,ןזַײװנָא רעטציא ןעמ זומ ,ױזַא ןעקנעד סָאװ יד רַאֿפ
 2ישרַאֿפ ענַײז רעטנוא ןרָאװעג ןטכױלַאב ןביוא זיא סָאװ ,תמא רעלַאסרעװ
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 טמוק .טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד ןוֿפ סולש רעקידנעװטיונ ַא זיא ,ןטכיזסיוא ענעד

 ַײנ סָאד ןוֿפ ןרעװ טינ ןעק טֿפַארק זַא ,עיציזָאּפָארּפ רעד טימ סױרַא ןעמ

 יד ןעגנירדסורַא ךעלדַײמרַאֿפמוא ןזומ ,ןריטסיסקע וצ ןרעהֿפױא טינ ןעק ןוא

 טרעלקרעד ןעק טֿפַארק ןוֿפ גנוקעלּפטנַא עדעי .ןסולש עניײמעגלַא עקירָאֿפ

 קוליח ןייק :טֿפַארק רעקידנעײגרָאֿפ רעסיוועג ַא ןוֿפ גנוקריוו יד סלַא רָאנ ןרעװ

 קנַאדעג ַא ,גנוגעװַאב עלַאמינַא ןַא ,עיצקַא עשינַאגרָאמוא ןַא זיא סָאד יצ ,טינ

 זַא ,ןטּפױהַאב זומ ןעמ רעדָא ,ןַײז הדומ סָאד זומ ןעמ רעדָא ,ליֿפעג ַא רעדָא

 יד רעדָא ,ןיײלַא ךיז ןֿפַאשַאב ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ ןדנַאטשוצ עקידרדסּכ ערעזדנוא

 עװיטַאטיטנַאװק ַא ןבָאה ,תוחוּכ עכעלרעּפרעק יד יװ טקנוּפ ,תוחוּכ עקיטסַײג

 ןוא ,ןֿפַאש וצ ייז ןרָאװעג טדנעװרַאֿפ ןענַײז סָאװ ,תוחּכ עסיוועג טימ תוכַײש

 ,טלַאה ןעמ רעדָא ,סױרַא ןֿפור אֿפוג ייז עכלעװ ,תוחוּכ ערעדנַא עסיװעג טימ

 ןיֿפ סנייא זיא סע ,טשינרָאג ןרעװ זומ סעּפע ןוא ,סעּפע ןרעוו זומ טשינרָאג זַא

 ,הדומ זיא ןעמ רעדָא ,טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד ןיא טנקייל ןעמ רעדָא :עדייב יד

 רעירֿפ עסיוועג ךרוד ןֿפַאשעג טרעװ גנורעדנע עשיּכיטּפ ןוא עשיזיֿפ עדעי זַא

 ןענעק ןטֿפערק ענױזַא ןוֿפ סעמוס ענעבעגעג יד ןוֿפ זַא ןוא ,ןטֿפערק ענעזעוועג

 עשיכיסּפ ןוא עשיזיֿפ ענױזַא ןוֿפ רעקינייװ טינ ןוא רעמ טינ ןעמוקסיורַא טינ

 .ַאב ןוֿפ דוסי ַא זיא סָאװ ,טֿפַארק ןוֿפ םויק רעד יװ תויה ןוא ,ןעגנורעדנע

 ענעגנּוװצעג ןַײז ןעמעננָא ןעמ ןומ ,ןרעװ טנקײלעגּפָא טינ ןעק ,ןַײזטסּוװ

 | ,אנקסמ

 ךָאנ ןעגנערבֿפױנוצ ךרוד רעכיז רעמ ןכַאמ טינ ןעמ ןעק אנקסמ יד טָא

 עיצקודעד יּפ.לע טכיירגרעד םיא ןבָאה רימ יװ ,תמא רעד .סעיצַארטסוליא רעמ

 יד ןוֿפ רענייא רעדעי םערָאװ .עיצקודניא יּפ.לע ןרעװ טקיטעטשַאב טינ ןעק

 זיולב ןרעװ טלעטשעגטסעֿפ ןעק ,ןרָאװעג טכַארבעג ןביוא ןענַײז סָאװ ,ןטקַאֿפ

 רעכלעװ ןוֿפ ,טֿפַארק ןוֿפ םויק סעד ןגעװ הרעשה רעטקערידמוא רעד ךרוד

 רעיונעג טסכעה רעד .אצוײלעוּפ רעטקעריד ַא יװ סױרַא טמוק טקַאֿפ רעדעי

 ,(0011612010ת 8: 20017816ת06 טיײקיטרעװכַײלג ןוא תוכילש-טימ רַאֿפ זַײװַאב

 רעד זיא ,ןעגנושרָאֿפ עלַאטנעמירעּפסקע ךרוד ןכיירג וצ ךעלגעמ זיא סָאװ

 ןוא ענעבעגעגסיוא יד ןוֿפ ןעגנוטסעמסיוא יד ףיוא טיובעג זיא סָאװ זַײװַאב

 ןזיװַאב זיא סע יװ ,גנוטסעמסיוא ןוֿפ סעצָארּפ ַאזַא רעבָא .ןטֿפערק ענעֿפַאשעג

 רעסיוװעג ַא ןוֿפ ךירבעג םעד ןַײא טסילש ,לטיּפַאק ןטצעל ןיא ןרָאװעג

 ;עקיבלעז יד קידנעטש טבַײלב יז זַא ,רעשמ זיא ןעמ סָאװ ,טֿפַארק ןוֿפ סנייא

 סָאװ ץוחַא ,גנוקיטכערַאב רעדנַא ןייק ןַײז טינ ןעק הרעשה רעד טָא רַאֿפ ןוא

 סע עכלעװ ַא ןעק ױזַא יװ ןזיא .טֿפַארק ןופ םויק םעד ןופ אנקסמ ַא זיא סע

 ַאזַא טקנוּפ יד ץזַײװַאב ,אנקסמ רעד טָא ףיוא טיובעג זיא סָאװ ,הריקח זיא

 ?סיסקע וצ ףיוא טרעה טֿפַארק ןוֿפ עמוס ענעבעגעג ַא ןעװ זַא ,אנקסמ עטקעריד

 ןריטסיסקע וצ ןבייהנָא עמוס ַאזַא טָא יונעג זומ ,םרָאֿפ ןייא רעטנוא ןריט

 רעד זַא ,רָאלק זיא סע ?ןעמרָאֿפ ערעדנַא רעדָא ,םרָאֿפ רעדנַא ןַא רעטנוא

 -עכיז טינ ןעק ,סולש ןטצעל םעד ןיא טקירדעגסיוא זיא סָאװ ,ּתמא:ירָאירּפיַא
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 וצ ,ןוַײװַאבײרָאירעטסָאּטײַא זיא סע עכלעװ ךרוד ןרעװ טלעטשעגטסעֿפ רער
 .עמוק וצ זדנוא טֿפלעה סולש רעטשרע רעד עכלעוו

 :רָאֿפ יד טָא ןוֿפ הלועּפ יד זיא סָאװ זיא ,ןגערֿפ ןעמ ןעק ,ױזַא ביוא
 :בַײלג יד ןוא גנולדנַאװרַאֿפ יד ןלעטשוצטטעֿפ טכוז ןעמ עכלעוו טימ ,ןעגנוש
 ,ןגָאז טינ ןעמ טעװ יאדװַא ? תמא ןוויטקודניא ַא סלַא ןטֿפערק ןוֿפ טייקיטרעוו
 טינ ןעק תוכײש.טימ יד בא ,רעבָא ,טינ טרעװ ןייק רָאג ןבָאה ייז זַא
 ויא ,ןיוש ןענַײז ייז יו רעמ ןעגנושרָאֿפ ענױזַא ךרוד ןרעוו ןזיװַאב רערעכיז
 א ןבָאה ייז ,ןיג !קיצונמוא ןענַײז ייז זַא ,חרכהב ןעגנורדעג טינ ןוֿפרעד
 *עגלַא רעד עכלעװ ,םיטרּפ עלעיצעפס ליֿפ ןזַײװַאב ייז סָאװ ,טימרעד טרעוו

 ןענרעל ייז סָאװ ,טימרעד טרעװ ַא ןבָאה ייז .ןָא טיג טזַײװ תמא רעניימ
 ליֿפ יױזַא ןוֿפ טנעלַאװיװקע רעד זיא טֿפַארק ןוֿפ םרָאֿפ ןייא ןוֿפ לֿפיװ ,זדנוא
 ןעמיטשַאב ייז סָאװ ,טימרעד טרעװ ַא ןבָאה ייז ,םרָאֿפ רעדנַא ןַא ןוֿפ טֿפַארק
 ַא ןבָאה ייז ןוא ,רָאֿפ טמוק גנולדנַאװרַאֿפ עדעי ןעגנוגנידַאב עכלצוו רעטנוא
 סָאד םרָאֿפ רעכלעװ ןיא ,ןשרָאֿפוצכָאנ זדנוא ןריֿפ יז סָאװ ,טימרעד טרעוו
 יער ענעזיװעגסױרַא יד ביוא ,ןעגנַאגעגקעװַא זיא טֿפַארק רעד ןוֿפ עקירעבלא
 ,הביס יד יװ ליֿפ ױזַא טינ ןֿפערטַאב ןטַאטלוז
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 לטיּפאק רעטנַײנ

 גנוגעװַאב ןופ גנוטכיר יד

 סָאװ טיג קוליח ןיק ,ןעגנורעדנע ןוֿפ הביס עטולָאסבַא יד .74 8

 םעד ןיא ךעלֿפַײרגַאבמוא רעקינייװ טינ זיא ,ןענַײז ןרוטַאנ עלעיצעּפס ערעייז

 ןיא יו ,עקיכַאֿפײװצ א רעדָא עכעלטײהניײיא ןַא זיא טייקיטעט ריא יצ ,טרּפ

 זַא ,ארֿבס יד ןעמענוצנָא ןסילשַאב טינ ךיז ןענעק רימ .םיטרּפ ערעדנַא עלַא

 ןַא ןוֿפ ןעגנוקריוו עטגנידַאב:ןעדײשרַאֿפ יד ןוֿפ ךיז ןעמענ ןעגנונַיײשרעד

 :גָאק םעד ןוֿפ ךיז ןעמענ ייז זַא ,ארֿבס רעדנַא יד רעדָא ,טֿפַארק רעקיצנייא

 עקינייא יו ,ןרעלקרעד ךיז טזָאל ךַאז עדעי יצ .,ןטֿפערק ייווצ ןוֿפ טקילֿפ

 ןָא ןֿפור רימ סָאװ סָאד ןוא ,קורד ןלַאסרעװינוא ןַא ןוֿפ הרעשה יּפ-לע ,ןטלַאה

 קורד םענוֿפ ןטײקכַײלגמֹוא יד ןוֿפ טַאטלוזער רעלַאיצנערעֿפיד א זיא גנונַאּפש

 ןעמ יו ,ןרעװ טרעלקרעד ןֿפרַאד ןכַאז רעדָא ;ןעגנוטכיר עטצעצזעגנגעק ןיא

 רעלַאסרעװינוא ןַא ןוֿפ הרעשה יּפ-לע ,טכער ליֿפ ױזַא טימ טקנוּפ ןטּפױהַאב געמ

 רשפא רעדָא ;טַאטלוזער רעלַאיצנערעֿפיד ַא זיא קורד רעכלעוו ןוֿפ ,גנונַאּפש

 םוטעמוא ןריטסיסקע גנונַאּפש ןוא קורד זַא ,ןטלַאה רעקיזיֿפ ֿבור סָאד יו רָאג

 ןוֿפ ערעדעי .ןדײשַאב טינ ןעק ןעמ עכלעוו ,סעגַארֿפ ןענַײז סָאד --- ןעמַאזוצ

 ןעמ ןעװ רָאנ טשרע ,ךעלדנעטשרַאֿפ ןטקַאֿפ יד טכַאמ תורֿבס ַײרד יד טָא

 ָאֿפ קורד ןלַאסרעװינוא ןַא ןַײז וצ רעשמ .החנה עכעלֿפַײרגַאבמוא ןַא ןָא טמענ

 ןַא--טײקלוֿפ עכעלדנעמוא ןַא ןַײז וצ רעשמ ,ןַײז הדומ זומ ןעמ יו ,ךיז טרעד

 ןוֿפ טקירדעג םוטעמוא טרעװ סָאװ ,סעּפע טימ טליֿפעגנָא םיור ןטצענערגַאבמוא

 ןַא זַא ,ןגָאז .ןויזילַאער טינ קיטסַײג ןעמ ןעק הרעשה ַאזַא ןוא ;ןטניה

 ןעגנונַײשרעד רעכלעוו ןוֿפ ,גנולטימרַאֿפ עטקעריד יד זיא גנונַאּפש עלַאסרעוװינוא

 ַאזַא טקנוּפ ןוא רעכעלנע ןַא ןוֿפ טדַײל סָאװ קנַאדעג ַא זיא ,ךיז ןעמענ

 לָאז ארֿבס יד ךעלדנעטשרַאֿפ ךעלרעטרעװ יװ ןוא .גנוצעזסיוא רעכעלרעֿפעג

 ךיז רימ ןענעק ,ןעמַאזוצ םוטעמוא ןריטסיסקע גנונַאּפש ןוא קורד זַא ,ןַײז טינ

 רעדנַא ןַא וצ טיצ ףָאטש ןוֿפ סנייאדנורג ןייא יו ,תמאב ןלעטשרָאֿפ טינ ךָאד

 ,דנַאטשרעדיװ ַא ריא טלעטש יז תעב ,סנייא
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 ןענַײז רימ סָאװ ,ענייא יד גנוניימ עטצעל יד טָא זיא ןגעװטסעדנוֿפ
 טוַײװ רע יװ ,שרעדנַא ףָאטש ןֿפַײרגַאב טינ ןענעק רימ ,ןטלַאה וצ ןעגנוװצעג
 ןוֿפ רעטנוא ךיז טדייש רעּפרעק ַא ,גנוסױטשּפָא ןוא גנויצוצ ןוֿפ ןטֿפערק סױרַא
 ערעלוקסומ ערעזדנוא וצ עיציזָאּפָא ןַײז ךרוד ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא ןוא םיור
 .םיונוצ רעד ןיא :םרָאֿפ רעקיכַאֿפײװצ ַא ןיא עיציזָאּפָא יד ןליֿפ רימ ןוא ; תוחוּכ
 .רעדנַאנוֿפ םיא ןעגנוגנערטשנָא ערעזדנוא טרעטש סָאװ ,ףָאטש ןַײז ןוֿפ גנוטלַאה
 םיא ןעגנוגנערטשנָא ערעזדנוא טרעטש סָאװ ,דנַאטשרעדיװ ןַײז ןיא ןוא ,ןסַײרוצ
 .טײרּפשעגסױא עקידייל יװ ןַײז טינ רעמ ןעק דנַאטשרעדיװ ןָא ,ןקירדוצפױנוצ
 ףירגַאב רעד טָא ,דנַאטשרעדיװ ןייק ןַײז טינ ןעק טײקנטלַאהעגֿפױנוצ ןָא .םייק
 .עגנגעק רעד ןוֿפ ןעמונעג ךיז הליחּתכל םינּפ ַא טָאה ןטֿפערק עטצעזעגנגעק ןוֿפ
 יװ רעבָא .ןעלקסומ עקידנעיצסיוא ןוא עקידנגיױבנַײא ערעזדנוא ןוֿפ טייקטצעז
 יז ןַא ,ןכַאז עלַא ןגעװ ןעקנעד וצ ןעגנּוװצעג רימ ןענַײז ,ןַײז טינ לָאז סָאד
 םערָאװ ,ערעדנַא יד ענייא ּפָא ןסיוטש ןוא וצ ןעיצ סָאװ ןלייט ןוֿפ ןעיײטשַאב
 .ןכַאז עלַא ןוֿפ גנורַאֿפרעד רעזדנוא ןוֿפ םרָאֿפ יד זיא סָאד

 ןעגנירד סָאװ ,ןטֿפערק עקידנסױטשּפָא ןוא עקידנעיצוצ ןוֿפ ףירגַאב רעד
 טינ ןענעק רימ .עיצקַארטסבַא רערעכעה ַא ךרוד סױרַא טמוק ,םיור םעד ךרוד
 .סיוא ענעמונרַאֿפ רעדָא ,טײקטײרּפשעגסױא רענעמונרַאֿפ ןוֿפ טֿפַארק ןלייטּפָא
 .ַאב טקעריד ןייק טינ לָאמ ןייק ןבָאה רימ לַײװ ,טֿפַארק ןוֿפ טייקטיירפשעג
 ,ןזַײװַאב ךס ַא רימ ןבָאה ןגעװטסעדנוֿפ .רערעדנַא רעד ןָא רענייא ןוֿפ ןַײזטסּוװ
 יענַאב םישוח ערעזדנוא יו ,םיור ןקידייל ךרוד טביאעגסיוא טרעוו טֿפַארק זַא
 ,טֿפַארק ןוֿפ גנוביאסיוא ַאזַא ןלעטשרָאֿפ ךיז קיטסַײג ןענעק ֹוצ יֹדּכ .סע ןעמ
 ןימ ַא טימ טייקידייל עטשרמולּכ יד ןליֿפוצנָא ןעגנּווצעג רעבירעד רימ ןענַײז
 ןקיזָאד םעד וצ ןבַײרש רימ סָאװ ,יובעג רעד .ר ע ט ע טסייה סָאװ ףָאטש
 ,ףָאטש ןדילָאס וצ וצ ןבַײרש רימ סָאװ ,יובעג רעד יו ,רעבָא זיא ,רעטע
 עקידתושממ ןוֿפ טמוקַאב ןעמ סָאװ ןקורדנַײא יד ןוֿפ טקַארטסבַא ןַא חיוכהב
 ,זדנוא טיג רעּפרעק רעקידתושממ ַא סָאװ ,קורד ןגעק דנַאטשרעדיװ רעד .,ןכַאז
 ןוא ;ןעגנוטכיר עלַא ןיא רָאנ ,גנוטכיר ןייא ןיא רָאנ טינ סױרַא ךיז טזַײװ
 סע זַא ,ןעמונעגנָא .טײקנטלַאהעגֿפױנוצ ןַײז סױוהַא ךיוא ךיז טזַײװ ױזַא
 רע טיג ,רעטנעצ ןַײז ןוֿפ טַײז רעדעי ףיוא סעיניל לָאצ ַא ןָא סױרַא ןלַארטש
 ןוֿפ רערעדעי ףיוא ףיונוצ ךיז טלַאה ןוא עיניל רעדעי ףיוא דנַאטשרעדיװ ַא
 סָאװ ,ןסנייאדנורג ענעי ןוֿפ יובעג רעד ךיז טמענ ןוֿפרעד .סעיניל עקיזָאד יד
 לז יס .טרעלקרעד ןעגנונַײשרעד יד ןרעוו גנולטימרַאֿפ רעקיזָאד רעד ךרוד
 .גגייא יד ,רעטע ןוֿפ סעלוקעלָאמ ײס ,ףָאטש ןקיגָאװ ןוֿפ ןעמָאטַא ןענַײז
 רעסיוא ךַאז רעדנַא ןייק טינ ןענַײז ,ןבָאה ייז זַא ןֿפַײרגַאב רימ סָאװ ,ןטֿפַאש
 ,םרָאֿפ (רעטקַארטסבַא) רעטריזילַאעדיא ןיא ןטֿפַאשנגײא עכעלקרעמ יד טָא
 עלַא ןיא ערעדנַא יד ענייא ּפָא ןסיוטש ןוא וצ ןעיצ סָאװ ,סרעטנעצטֿפַארק
 עקיבלעז יד ןבָאה סָאװ ,ףָאטש ןוֿפ ןלייט עקידוװעריּפש:טינ טושּפ ןענַײז ,ןעגנוטכיר
 ןענעק רימ עכלעוו ,ןטיײקיעֿפ --ףָאטש ןוֿפ ןלייט עקידװעריּפש יד יו ןטיײקלעֿפ
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 ןענַײז ייז ,רוציקב .גנוגנערטשנָא רעקיטסַײג ןייק ךרוד יז ןוֿפ ןעמענקעוַא טינ
 יד ןוֿפ טריהַארטסבַא ,ףָאטש ןוֿפ ףירגַאב םעד ןוֿפ ןטנעמעלע עקידנעטשַאב יד
 .רעד וצ ידּכ ןוא ,וװ"זַאא טֿפַאשנגיײא ,םרָאֿפ ,סיירג -- ןטנעמעלע עכעלרעדנערַאֿפ
 ןייק ןבָאה טינ ןעק ןעמ עכלעװ ןוֿפ ,טֿפַארק ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא יד ןרעלק
 .רירַאב יד סָאװ קנַאדעג ןוֿפ ןענימרעט יד רימ ןכיורבעג ,גנורַאֿפרעד-רירַאב
 ןייק סָאװ ,קיּפסמ םעט םעד רעביא סע ןעוט רימ ןוא ,זדנוא ןביג ןעגנורַאֿפרעד
 .טינ רימ ןבָאה ןענימרעט ערעדנַא

 קנּוװ םעד ךָאנ ןוא ,ןרָאװעג ןזיוװַאב רעירֿפ זיא סָאװ ,םעד ןעמעלַא ךָאנ
 לַאסרעװינוא יד טָא זַא ,ןגָאז וצ קיטיינ םיוק זיא ,ןרָאװעג ןבעגעג ןביוא זיא סָאװ
 טכַארטַאב טינ ןזומ גנוסיױטשּפָא ןוא גנויצוצ ןוֿפ ןטֿפערק עקידנריטסיסקע - ןעמַאזוצ
 ןענַײז ייז ,טעטילַאער רעד ןוֿפ ןלָאבמיס ערעזדנוא יו רָאנ ,ןטעטילַאער יו ןרעו
 ןעגנוקריוו יד ןוֿפ שינעטנעקרצד ַא ןבָאה ןענעק רימ עכלעוו רעטנוא ,ןעמרָאֿפ יד
 זיא רע יװ ,ןטגנידַאבמוא םעד ןוֿפ ןסודָאמ -- ןרַאבנעקרעדמוא םעד ןוֿפ
 ,ןסייוו רימ רעבָא תעב ,ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא ןוֿפ ןעגנידַאב יד רעטנוא ןבעגעג
 ןייק טינ ןעגַײז ,זדנוא ןיא ןרָאװעג ןֿפַאשעג ױזַא ןענַײז סָאװ ,ןעעדיא יד זַא
 ףיוא ןזָאלרַאֿפ ךיז קידנעטשלוֿפ ןגעװטסעדנוֿפ רימ ןענעק ,ןתמא עטולָאסבַא
 ןריֿפוצסױרַא רעטַײװ ןייגנָא ןענעק רימ ןוא ;תמא וװיטַאלצר ןענַײז ייז זַא ,ייז
 .תמא ןוװיטַאלער ַאזַא ןבָאה ךיוא ןלעװ עכלעוו ,סעיצקודעד עירעס ַא יז ןוֿפ

 וצ ןוֿפ ןטֿפערק עקידגריטסיסקע + ןעמַאזוצ לַאסרעוװינוא יד ןוֿפ ,75 8
 רעדעי ןוֿפ גנוטכיר ןוֿפ ןצעזעג עסיוועג סױרַא ןעמוק גנוסיוטשּפָא ןוא גנוָיצ
 רעסעב רעדָא ,ןײלַא ןוט וצ ןבָאה ןטֿפערק עקידנעיצוצ יד ּוװ .גנוגעװַאב
 ןיא רָאֿפ גנוגעװַאב יד טמוק ,ןרעװ ןענוֿפעגסױא ןענעק ןיילַא ייז ּוװ ,טגָאזעג
 ןסיועג ַא ןיא ןעק סָאװ ,(טנַאטלזער) אצוי:לעוּפ רעייז ןוֿפ גנוטכיר רעד
 עקידנסיֹוטשּפָא יד ּוװ גנולצוצ רעטסערג ןוֿפ עיניל יד ןרעװ ןֿפורעגנָא ןעניז
 -ַאב ןענעק ןיילַא ייז ּוװ ,טגָאזעג רעסעב רעדָא ,ןיילַא ןוט וצ ןבָאה ןטֿפערק
 ,טנַאטלוזער רעייז ןוֿפ עיניל רעד ןיא רָאֿפ גנוגעװַאב יד טמוק ,ןרעװ טקרעמ

 ןוא ,דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוֿפ עיניל יד סלַא טנַאקַאב ךעלטנייוועג זיא עכלעוו

 ןרעװ רעדָא ,ןוט וצ ןבָאה ןטֿפערק עקידנסױטשּפָא ןוא עקידנעיצוצ עדייב ּוװ
 ןוֿפ טנַאטלוזער םעד ןוֿפ עיניל רעד ןיא רָאֿפ גנוגעװַאב יד טמוק ,טקרעמַאב

 רעטצעל רעד טָא זיא ,טדערעג יונעג ,ןדנַאטשרעדיװ ןוא ןעגנויצוצ עלַא יד
 ןטֿפערק עדייב ןענַײז עזעטָאּפיה רעד טױל תויה ,"עזעג רעקיצנייא רעד
 ,רעקרַאטש ליֿפ ױזַא טֿפַארק טרָאס ןייא זיא רעבָא טֿפָא רעייז .קיטעט םוטעמוא
 .טכַארטַאב ןוֿפ ןרעװ טזָאלעגסױא ןעק טרָאס רעדנַא םעד ןוֿפ גנוקריוו יד זַא

 ןיא טייג דרע רעד וצ טלַאֿפ סָאװ רעּפרעק ַא זַא ,ןגָאז רימ ןענעק שיטקַארּפ

 רעד ןוֿפ דנַאטשרעדיװ רעד שטָאכ םערָאװ ;גנולצוצ רעטסערג ןוֿפ עיניל רעד

 ןסיװעג ַא ןַײז םרוג זומ ,רעקיסעמלגער ןייק טינ זיא רעּפרעק רעד ביוא ,טֿפול

 זיא ,רעטעלב ןוא ןועדעֿפ ַײב ךעלקרעמַאב ץנַאג) עיניל רעד ןוֿפ גיײגּפָא
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 סע ןעגעק רימ זַא ,קיטשינ יװַא גיינּפא רעד רעבָא  ךעלטנייװעג
 ,לסעק ןקיכָאק ַא ןוֿפ ףמַאד רעד ןיוא זיא ןֿפוא ןקיבלעז ןֿפױא .ןזָאלטױא
 טלָאװ רע סָאװ ,געװ םעד ןוֿפ גנַאג ןַײז ןיא רעטנוא ךיז טדייש רע שטָאכ

 ןגעװטסעדנוֿפ רימ ןעגַײז ,טקריוװעג טינ טלָאװ עיצַאטיװַארג ביוא ,ןעמונעגנָא
 רָאג ןיא געװ ןַײז טרעדנע עיצַאטיװַארג יװ יוזַא ,ןגָאז וצ טקיטכערַאב
 עיניל רעד ןיא טייג סױרַא ךיז טסַײר סָאװ ףמַאד רעד זַא ,ךרע םעניילק ַא
 טייג גנוגעװַאב זַא ,ןגָאז רעבירעד ןענעק רימ ,דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוֿפ
 פיגיל רעד ןיא רעדָא ,גנויצוצ רעטסערג ןוֿפ עיניל רעד ןיא רעדָא לָאמ עלַא
 טגַאטלוװער םעד ןוֿפ עיניל רעד ןיא רעדָא ,דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוֿפ
 רעד ןיײלַא זיא עטצעל יד שטָאכ זַא ,ןעניז ןיא קידנטלַאה :ןדייב ןוֿפ
 ?שיטקַארּפ רַאֿפ תמאל ֿבורק ןלַאֿפ ךס ַא ןיא ערעדנַא יד ןענַײז ,תמא רעיונעג
 .ןקעווצ

 ןיג ,גנוטכיר זיא סע רעסָאװ ַא ןיא ןָא ךיז טבייח סָאװ ,גנוגעװַאב ַא
 םערָאװ ,גנוטכיר רענעי ןיא גנוגעװַאב רערעטַײװ רעד ןוֿפ הביס יד אֿפוג ןיילַא
 סָאד .גנוטכיר רעקיזָאד רעד ןיא טֿפַארקרעמ ַא ןוֿפ גנורעּפרעקרַאֿפ יד זיא יז
 ןַײז ןיא ,םיור ךרוד ףָאטש ןוֿפ גנַאגכרוד םעד ןיא ךַײלג ץנַאג סיוא טלַאה
 טרָאס רעדעי ןוֿפ גנַאגכרוד םעד ןיא ןוא ףָאטש רעדנַא ןַא ךרוד גנַאגנרוד
 ךרוד ךיז טגעװַאב סָאװ ףָאטש ןוֿפ לַאֿפ םעד ןיא ,ףָאטש ךרוד עיצַארביװ
 ַא -- עיצרעניא ןוֿפ ץעזעג םעד ןיא טקירדעגסיוא ּפיצנירּפ רעד טרעוו םיור
 םיא ףיוא זיא עימָאנָארטסַא רעשיזיֿפ רעד ןוֿפ ןעגנונעכערסיוא יד סָאװ ,ץצזעג
 ףָאטש ךרוד ךיז טגעװַאב סָאװ ףָאטש ןוֿפ לַאֿפ םעד ןיא .טיובעג ןצנַאג ןיא
 רעדעי זַא ,גנורַאֿפרעד רעטנַאקַאב רעד ןיא תמא ןקיבלעז םעד רימ ןעניֿפעג
 רעדעי רעדָא ,ןרעדנַא ןַא ךרוד טכַאמ רעּפרעק רעטרַאה ןייא סָאװ ,ךָארבכרוד
 טרעו ,רעּפרעק ןדילָאס ַא ךרוד טיײקיסילֿפ ַא ןוֿפ ךיז טרימרָאֿפ סָאװ ,לַאנַאק
 סע ,ןעגנורעדנע ערעדנַא ןייק ָאטינ ןענַײז סע בוא ,ןכלעװ ףיוא ,געװ ַא
 ןיא ןוא ,רוטַאנ רעקיבלעז רעד ןוֿפ ןעגנוגעװַאב עקידרעטעּפש עלַא ןייג ןלעװ
 ,סלוּפמיא ןַא ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא ףָאטש ךרוד טייג סָאװ ,גנוגעװַאב ןוֿפ לַאֿפ
 ןטקַאֿפ יד ןזַײװַאב ,ןרעדנַא םעד וצ לייט ןייא ןוֿפ ןבעגעגרעביא טרעוװ סָאװ
 סעיניל עסיוװעג רעביא סעילַאװכ ןוֿפ גנולעטשנַײא יד זַא ,גנוריזיטענגַאמ ןוֿפ
 .סעיניל ענעי רעביא גנַאג ןקידנַאנַאכָאנ רעייז טמיטשַאב

 .עװַאב ןוֿפ גנוטכיר יד זַא ,ןעגנוגנידַאב יד ןוֿפ ןעגנורדעג זיא רעטַײװ
 גנוגעװַאב ןיא ףָאטש ידּפ םערָאװ .עכַײלג םוקלוֿפ ַא ןַײז ןעוו ןטלעז ןעק גנוג
 ןומ ,ןבױהעגנָא טָאה רע סָאװ ,עיניל רעיונעג רעד ןיא ןייג דנַאנַאכָאנ לָאז
 ןַײז םורַא טלײטרַאֿפ שירטעמיס ןַײז גנוסױטשּפָא ןוא גנויצוצ ןוֿפ ןטֿפערק יד
 טייקכעלגעממוא יד ,סיורג ךעלדנעמוא ןענַײז םעד ןגעק ןסנַאש יד ןוא ; געוו
 ,טקַאֿפ רעד--לגנעטש םענעלַאטעמ ַא ףיוא גערב ןדָארג טולָאסבַא ןַא ןכַאמ וצ
 וצ זיולב זיא ,ןעלטימ עשינַאכעמ עטסעב יד טימ ןוט ןעק ןעמ טָאװ ,ץלַא זַא
 ןָא ןעז ןענעק טינ ייז לָאז ןעמ ןַא ,גערב ַאוַא ףיוא ןשטיינק יד ןרענעלקרַאֿפ
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 ,גבוגעװַאב יד יזַא יװ ,ליּפשַײב רעטוג גונעג ַא זיא -- זָאלג-גנורעסערגרַאֿפ א

 זומ ,עיניל ריא םורַא ןטֿפערק יד ןוֿפ גנוליײטרַאֿפ רעשירטעמיסמוא רעד תמחמ

 ייֿפל זַא ,ןַײז וצ ףיסומ יַאדּכ ןַײז ןעק סע .דָארג-טינ רעקיניײװ רעדָא רעמ ןרעוו

 ?'ֿפ ױזַא ,ןדײשרַאֿפ ןוא קילָאצליֿפ ןענַײז ןטֿפערק עקידנקריװ יד לֿפיװ ךיצ

 חרכהב ןַײז ,טכַאמ רעּפרעק רעקידנגעװַאב ךיז ַא סָאװ ,גייבסיוא רעד טעו

 ןוא ןגיוב ןוֿפ לַײֿפ ַא ןוֿפ ןעילֿפ םעד ןשיװצ טסַארטנָאק םעד טעז :טריצילּפמָאק

 .םורַא ןֿפרַאװ סעילַאװכ יד סָאװ רעסַאװ ןֿפױא לקעטש ַא ןוֿפ ךיז ןעיירד םעד

 טציא רימ ןֿפרַאד ,ןסיו ןוֿפ גנוקינײארַאֿפ רעד וצ רעטַײװ טירט ַא סלַא

 ןסַאלק ענעדײשרַאֿפ יד ןיא םוטעמוא ,ןצעזעג עניײמעגלַא יד טָא ןכוזסיוא

 זַא יװ ,ןקרעמַאב ןומ רימ .סױרַא טזַײװ סָאמסָאק רעד סָאװ ,ןעגנורעדנע

 םעד ןוֿפ ,גנו;צוצ רעטסערג ןוֿפ עיניל רעד ףיוא רַאֿפ טמוק גנוגעװַאב עדעי

 בײהנָא רעד ױזַא יװ ;טנַאטלוזער רעייז ןוֿפ רעדָא ,דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק

 יעװַאב יד ןטלַאהוצנָא הביס ַא טרעװ עיניל רעסיוועג א רעביא גנוגעװַאב ןוֿפ

 יד וצ ןתוכַײש יד ןוֿפ גנורעדנע ןַא ױזַא יװ ;עיניל רעקיזָאד רעד ףיוא גנוג

 ;עבַײלג ןייק ןַײז טינ לָאז עיניל יד ,ןגעװטסעדנוֿפ טכַאמ ןטֿפערק עכעלרעסיוא

 ןדעי טימ ךיז טרעסערגרַאֿפ טײקכַײלג-טינ ריא ןוֿפ דַארג רעד ױזַא יו ןוא

 .ןסולֿפנַײא עקידנקריװ יד ןוֿפ לָאצ רעד וצ בָאגוצ

 גנוטרַאהרַאֿפ רעד ןיא הגרדמ עטשרע יד זַא ,ןָא ןעמענ רימ ביוא .76 8

 ,ףָאטש ןרעטרַאה ךעלקעּרב ןוֿפ ךיז ןצעזּפָא ןַא ןעוועג זיא ַאלובעג רעד ןוֿפ

 סָאװ ,הרעשה ַא) הֿביֿבס רערעטיש ַא ןיא טײרּפשעצ ןעוועג רעירֿפ ןענַײז סָאװ

 ירעסבָא עשימָאנָארטסַא עסיװעג טימ טמיטש ןוא טקיטכערַאב שילַאקיזיֿפ זיא

 ןרעלקרעד ךיז טזָאל גנוגעװַאב ערַאלובענ יד זַא ,ןעניֿפעג רימ ןלעוװ ,(סעיצַאװ

 *ףמַאד ַאזַא ןוֿפ לייט רעדעי .ןצעזעג ענײמעגלַא ענעבעגעגנָא ןביוא יד טיול

 רעטנעצ ןכעלטֿפַאשניימעג םעד וצ ןגעװַאב ךיז ןבייהנָא ןומ ףָאטש ןכעלנע

 טריֿפעג ןײלַא ךיז ןוֿפ ןטלָאװ סָאװ ,ןטֿפערק עקידנעיצוצ יד .טעטיװַארג ןוֿפ

 ןייטשוצסיוא ןבָאה ,טעטיװַארג ןוֿפ רעטנעצ םוצ עיניל רעכַײלג ַא ןיא לייט ןדעי

 רעכלעוו ךרוד ,הֿביֿבס רעד ןוֿפ ןטֿפערק :דנַאטשרעדיװ יד ןוֿפ גנוקריוונגעק ַא

 ?לעוּפ רעד ןַײז זומ גנוגעװַאב רעד ןוֿפ גנוטכיר יד ,ןגיוצעג ןרעוו ןלייט יד

 .טעמיסמוא רעד תמחמ ,ןַײז זומ רעכלעוו ,אצוי:לעופ א -- עדייב יד ןוֿפ אצוי

 סדנעװעג זיא סָאװ ,עיניל ענעגיובעגסיוא ןַא ,ךעלקערב יד ןוֿפ םרָאֿפ רעשיר

 ןעק סע ןוא .רעטנעצ ןוֿפ טַײז ןייא וצ רָאנ ,טעטיװַארג ןוֿפ רעטנעצ םוצ טינ

 רערעדעי ּוו ,ךעלקצרב ענױזַא ןוֿפ ץוביק ַא ןיא זַא ,ןרעװ ןזיװַאב טכַײל

 ןופ לעטשֿפױנוצ ַא ןוֿפ ץעזעג םעד טיול זומ ,ןֿפוא ַאזַא ףיוא ךיז טגעװַאב

 ןיא ַאלובענ רעצנַאג רעד ןוֿפ ךיז ןעיירד ַא ןעמוקסורַא ףוס-לּכ:ףוס ןטֿפערק

 .גנוטכיר ןייא

 קעװצ םעד טימ ,עיצַארטסוליא עשיטעטָאּפיה יד טָא קידנריטָאנ זיולב

 יובענ רעד ןוֿפ לָאֿפ םעד ףיוא ךיז טיצַאב ץעועג רעד ױזַא יװ ,ץזַײװַאב וצ
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 .רעבירַא רימ ןלעװ ,ןעמוקעגרָאֿפ זיא יז זַא ,קידנעמעננָא ,גנולקיװטנַא רעוַאל
 סױרַא ךיז ןזַײװ ייז יו ,םעטסיס-ןענוז רעד ןוֿפ ןעגנונַײשרעד יד וצ ןייג
 סָאװ ,ןּפיצנירּפ עניײמעגלַא יד ןוֿפ ןליּפשַײב סיואכרוד רימ ןעעז ָאד ,רעטציא
 (טילעטַאס) רעטיײלגַאב ריא ןוא עטענַאלּפ עדעי .ןרָאװעג ןבעגעג ןביוא ןענַײז
 ןיא סױרָאֿפ ,טרעטשעג טינ ןעו ,ןבירטעג יז טלָאװ סָאװ ,טעּפמיא ןַא טָאה
 יו טקריװ ,סע טסייה ,טעּפמיא רעד ,השעמ תעב טֿפױל יז ּוװ גנוטכיר רעד
 ,גגנוטכיר רעדנַא ןיא סע רעכלעװ ַא ןיא גנוגעװַאב ַא וצ דנַאטשרעדיװ ַא
 סָאװ ,טֿפַארק ַא ןוֿפ ןגיוצעג טרעװ טילעטַאס ןוא עטענַאלּפ עדעי רעבָא
 רעכַײלג ַא ןיא טריֿפעג ,עיציזָאּפָא ןייק טַאהעג טינ טלָאװ יז ביוא ,יז טלָאװ
 ןטֿפערק ייוװצ יד טָא ןוֿפ אצוי.לעוּפ רעד ןוא ,רעּפרעק ןלַארטנעצ ריא וצ עיניל
 טמוק סָאװ ,גייבסיוא ןַא -- טבַײרשַאב יז סָאװ עיניל ענעגיובעגסיוא יד זיא
 םורַא ןטֿפערק יד ןוֿפ גנולטימרַאֿפ רעשירטעמיסמוא רעד ןוֿפ רָאלק ץנַאג סױרַא
 .רעטַײװ זדנוא רע טיג ,רעיונעג געוו םעד טָא טכוזרעטנוא ןעמ ןעוו .געוװ ריא
 סָאװ ,סּפילע ןַא רעדָא זַײרק רעיונעג ןייק טינ זיא רע .סעיצַארטסוליא עקיד
 רעטנעצ םוצ יד ןוא (עלַאיצנעגנַאט) עקיניל:רירַאב יד ןעװ ,ןעוװענ טלָאװ רע
 ןקריװ סָאװ עקיצנייא יד ןעוװעג ןטלָאװ ןטֿפערק (עלַאטעּפירטנעצ) עקידנעיצ
 ןרעדנע עכלעוו ,םעטסיס-ןענוז רעד ןוֿפ רעדילגטימ עקיַײברעד יד .,םיא ףיוא
 ןָא ןֿפור רימ סָאװ םרוג ןענַײז ,סעיציזָאּפ עװיטַאלער ערעייז ןיא קידנעטש ךיז
 ןעגנוטכיר ענעדײשרַאֿפ ןיא ןגיינּפָא עטכַײל ה"ד ,(סעיצַאברוטרעּפ) ןעגנוירעטש
 טסנוז ןטלָאװ ןטֿפערקטּפױה ייװצ יד סָאװ ,סּפילע םעד רעדָא זַײרק םעד ןוֿפ
 יזַא יװ ,ןדַארג עניילק ןיא זדנוא ןזַײװ ןעגנורעטש יד טָא ,טכַארבעגסױרַא
 ,ןטֿפערק עקידנקריװ עלַא ןוֿפ אצוי:לעוּפ רעד זיא גנוגעװַאב ןוֿפ עיניל יד
 יד סָאװ ךרע םעד ןיא ,טריצילּפמָאק רעמ טרעװ עיניל יד ױזַא יו ןוא
 .טרעמרַאֿפ ןרעװ ןטֿפערק

 ןטילעטַאס ערעייז ןוא סעטענַאלּפ יד ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד טָאטשנָא ביוא
 רימ ןעניֿפעג ,ןלייט ערעייז ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד רימ ןטכַארטַאב ,עצנַאג סלַא
 ץנַאטסבוס רעד ןוֿפ לייט רעדעי .סעיצַארטסוליא עטריצילּפמָאק ךעלכַײלגרַאֿפ
 ,עיניל ענעגיובעג ַא טבַײרשַאב ךיז ןעיירד ןכעלגעט ןַײז ןיא דרע רעד ןוֿפ
 ּפָא טלַאה סָאװ ,דנַאטשרעדיװ םענעי ןוֿפ טַאטלוזער ַא ֿבור סָאד זיא עכלעוו
 סָאװ ,טעּפמיא םענעי ןוֿפ ,טעטיװַארג ןוֿפ רעטנעצ םוצ רעטנעענ ןעמוק ןַײז
 ןטֿפערק ענעי ןוֿפ ןוא ,עיניל.טנעגנַאט ַא ןיא ןגָארטעגקעװַא םיא טלָאװ
 *עגקעװַא ױזַא טינ םיא ןזָאל עכלעוו ,גנוטלַאהֿפיוגוצ ןוא עיצַאטיװַאױג ןוֿפ
 גנוגעװַאב רעד טימ סקַא םורַא גנוגעװַאב יד ףיונוצ ןעמ טלעטש .ןרעװ ןגָארט
 רעמ ליֿפ ַא ךָאנ ןיא לייט ןדעי ןוֿפ גנַאג רעד זַא ,ןעמ טעז ,עטיברָא ןיא
 ,עיצַאקילּפמָאק ערעסערג ַא ךָאנ טָאה רע זַא ,ןעניֿפעג רימ ןוא ,רעטלקיװרַאֿפ
 סָאװ ,הנֿבל רעד ןוֿפ גנויצוצ ענעי ןובשח ןיא ןַײרַא ךָאנ טמענ ןעמ ןעוו

 יד ןוֿפ גײנּפָא םעד ןוא ץײלֿפוצ ןוא ץײלֿפּפָא םעד לייט ןטסערג םוצ טֿפַאש
 ,(טכַאנ ןוא גָאט ןוֿפ ךַײלגסױא םעד) ןסקָאניוװקע
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 עקיטציא יד :דרע רעד ףיוא ןעגנורעדנע יד וצ רימ ןעמוק טציא .7 5

 ןגָאלָאעג יד יוװ ,עקילָאמַא יד ןוא ,טריװרעסבָא יז טָאה ןעמ יװ ,ןעגנורעדנע

 ןעמוק סָאװ ,ןעגנורעדנע יד טימ ןבייהנָא רימָאל .ןעגנורדעגסױרַא ייז ןבָאה

 -גנַאל יד וצ ןײגרעטנורַא ,דרע רעד ןוֿפ רעֿפסָאמטַא רעד ןיא העש עלַא רָאֿפ

 יד וצ ךָאנרעד ןוא ,ךַאלֿפרעביײא ריא ףיוא ןָא ןעייג סָאװ ,ןעגנורעדנע ערצמַאז

 .ךַאלֿפרעבײא םעד רעטנוא ןעמוק סָאװ ,ןעגנורעדנע עמַאזגנַאל רעמ ךָאנ

 ,ןכַאלֿפ עטמערַאװעגנָא-ןוז ןוֿפ ץיה ןַײרַא ןעיצ סָאװ ,טֿפול טעסַאמ -

 עשירעֿפסָאמטַא יד ןוֿפ גָאװ יד םעד ךרוד ןרענעלקרַאֿפ ןוא סיוא ךיז ןטיײרּפש

 ןקיטַײז ןרענעלק ַא רעבירעד ןלעטש ייז ,ןלייט ןענַײז ייז עכלעוו ןוֿפ ,ןלַײז

 ןגעװַאב יז יװ ױזַא ןוא ,ןלַײז עשירעֿפסָאמטַא עקיַײברעד יד וצ דנַאטשרעדיװ

 ץַאלּפ םעד ייז ןעמענרַאֿפ ,דנַאטשרעדיװ ןרענעלק ןוֿפ ןעגנוטכיר יד ןיא ךיז

 קידנעייג ,טֿפול עטיירּפשעגסױא ענעי תעב ,טֿפול רעטײרּפשעגסױא רעד ןוֿפ

 רעד זיא קורד רעד ּוװ ,עיניל רענעי רעביא גנוגעװַאב ַא סורַא טזַײװ ,ףיורַא

 יַאמ עטמערַאװעגנָא ענױזַא ןוֿפ ןײגֿפױרַא םעד ךרוד ןעוו ,רעדיװ .רעטסנעלק

 רעד ףיוא ןֿפַאשעג טרעװ ,סַאּפ ןסייה םעד ןוֿפ יװ ,םיחטש עטיירב ןופ סעס

 יד רעבירַא גנוצרַאטשסױרַא ןַא רעֿפסָאמטַא רעד ןוֿפ ךַאלֿפ רעטשרעבייא

 יד טָא טכַאמ סָאװ ,סע טסייה ,טפול יד ןעװ --- גָאװכַײלג ןוֿפ ןצענערג

 ,וצ ןסולָאּפ יד וצ ןטַײז יד ַײב ןסילֿפוצרעבירַא ןָא טבייה ,גנֹוצרַאטשסױרַא

 טעמּכ ןיא דרע רעד ןוֿפ טֿפַארקיצוצ יד תעב לַײװ ,רַאֿפרעד ױזַא יז טסילפ

 ןוא .ןרָאװעג טרענעלקרַאֿפ ליֿפ ןטַײז יד ןוֿפ דנַאטשרעדיװ רעד זיא ,עקיבלעז יד

 םוטעמוא ךיוא יװ ,םָארטש םענעֿפַאשעג ױזַא ןדעי ןוֿפ גנַאג םעד ןיא םוטעמוא

 זיא סָאװ םּוּוקַאװו םעד ןיא טסילפ סָאװ ,םָארטשנגעק ןדעי ןוֿפ גנַאג םעד ןיא

 טֿפַארקיצוצ סדרע רעד ןוֿפ טנַאטלוזער רעד לָאמ עלַא גנוטכיר יד זיא ,ןבילבעג

 טריציֿפידָאמ : ןביג טֿפול סעסַאמ עקימורַא יד סָאװ ,דנַאטשרעדיװ םעד ןוֿפ ןוא

 ךרוד ןוא ,ױזַא ךיוא ןסילֿפ סָאװ ,ןעמָארטש ערעדנַא טימ ףמַאק םעד ןוֿפ זיולב

 יערָאקדרע רעד ףיוא רעצעלּפ עטצרַאטשעגסױרַא יד טימ .ןסױטשנעמַאזוצ

 =זַאג ןַײז ןיא יײס ,ןקיסילֿפ ןַײז ןיא ַײס ,רעסַאװ ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד

 רעשינַאכעמ רעד טימ םּכסה ןיא ,ןליּפשַײב ערעטַײוװ ןביג ,דנַאטשוצ ןקיטרַא

 ןוֿפ גנונירטנַא ןַא זיא גנוֿפמַאדסיוא זַא ,ןרעװ ןזיװַאב ןעק ץיה ןוֿפ עירָאעט

 סָאװ זַא ןוא ;דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוֿפ גנוטכיר רעד ןיא רעסַאװ ךעלכלייט

 .עגסיוא ןוֿפ קורד םעד ןוֿפ טמוק סָאװ) טרעװ דנַאטשרעדיװ רעד רענעלק

 .סיוא יד טרעװ רעסערג ץלַא ,(דנַאטשוצ ןקיטרַאזַאג ַא ןיא רעסַאװ ןטײרּפש

 ,עיצַאסנעדנָאק יד ,ךעלכלייט יד ןוֿפ ןֿפױלנעמַאזוצ סָאד ,טרעקרַאֿפ ,גנוֿפמַאד

 ןוֿפ לייט ַא ןוֿפ רוטַארעּפמעט יד ןעוו ,רָאֿפ טמוק סָאװ ,סע טֿפור ןעמ יװ

 ןרעלקרעד ןעמ ןעק ,רעקירעדינ ךס ַא ןרָאװעג זיא טֿפול רעד ןיא ףמַאד םעד

 עקידנֿפױלֿפױנוצ יד ןשיװצ קורד ןקיטַײזנגעק םעד ןוֿפ גנורענעלקרַאֿפ ַא יו

 }רעקיבלעז רעד טבַײלב ךעלכלייט עקימורַא יד ןוֿפ קורד רעד תעב ,ךעלכלייט

 ,דנַאטשרעדיװ ןרענעלק ןוֿפ גנוטכיר רעד ןיא גנוגעװַאב ַא רָאֿפ טמוק ױזַא ןוא
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 םענייא רימ ןבָאה ,ןעמענ סנּפָארט:ןגער ענעמוקעגסיורַא יד סָאװ ,גנַאג םעד ןיא
 ייװצ ןוֿפ גנוקריװ רעטקינײארַאֿפ רעד ןוֿפ ןליּפשַײב עטסכַאֿפנײא יד ןוֿפ
 ןוֿפ דנַאטשרעדיװ רעד ןוא דרע רעד ןוֿפ גנויצוצ יד ,ןטֿפערק עטצעזעננגעק
 ןוא גנוטכיר ןיא דנַאנַאנָאנ ךיז ןרעדנע סָאװ ,ןעמָארטש עשירעֿפסָאמטַא יד
 טנָאזירָאה םוצ ךיז ןגייב סָאװ ,סעיניל ןטנַאטלוזער ערעייז סלַא ןביג ,טײקױַאטש
 ,סעיצַאירַאװ ענעדיײשרַאֿפ ךרוד ןכַאמ ןוא ןדַארג ענעדײשרַאֿפ עקילָאצמוא ןיא
 יײז ןעװ ,ץעזעג םעד ןוֿפ ליּפשַײב ַא סנּפָארט:ןגער יד ןביג רערעלק ךָאנ ןוא
 ,ךַאלֿפ םעד ףיוא קידנעניר ןעמענ ייז סָאװ געװ םעד ןיא .ןדָאב םעד ןכייוג
 ,רימ ןעעז ךַײט ןדעי ןיא ןוא םָארטש ןרעסערג ןדעי ןיא ,לדמָארטש ןדעי ןיא
 ןכַאז עקימורַא יד ןוֿפ טּפַארקנגעק יד יװ ,דָארג ױװַא רעטנורַא ןעייג ייז יװ
 דרע רעד ןוֿפ רעטנעצ םעד וצ רעסַאװ םענוֿפ גנוגעװַאב יד ,ייז טזָאלרעד
 ןוא םעד םורַא ןֿפָאטש עטרַאה יד ןוֿפ דנַאטשרעדיװ ַא עלַײװ עלַא טגירק
 .לוזער רעד עלַײװ עלא זיא רעסַאװ םענוֿפ טורשרַאמ רעד ןוא ,םעד רעטנוא
 ,דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוא גנויצוצ רעטסערג רעד ןוֿפ סעיניל יד ןוֿפ טנַאט
 רָאנ ,ןטכוד ךיז ןעק סע יװ ,םַאנסיױא ןייק טינ רָאנ טינ זיא לַאֿפרעסַאװ ַא
 ןייק ָאטינ ןענַײז ָאד םערָאװ .עיצַארטסוליא ןַא ךָאנ וצ דָארג טלעטש רע
 זיא ,רעסַאװ םענוֿפ לַאֿפרעטנורַא ןלַאקיטרעװ םעד ןגעק ןעגנורעטש עטרַאה
 ,גנורעטש ַא רעסַאװ םענוֿפ סולֿפ ןלַאטנָאזירָאה םעד ןוֿפ טעּפמיא רעד רעבָא
 רעטנורַא טגנירּפש םָאוטש רעד רעכלעוו ןיא ,(עלָאּבַארַאּפ) עיניל עמורק יד ןוא
 .ַארג ןוֿפ עיצַאניבמָאק רעד ךרוד ןֿפַאשעג טרעװ ,דנַאר ןטקעטשעגסױרַא םעד
 ,טעּפמיא ןוא עיצַאטיװ

 דַארג םעד ףיוא סםַאזקרעמֿפױא ןכַאמ וצ זילב יַאדּכ רשֿפא זיא סע
 ,גנוגעװַאב ןוֿפ עיניל רעד ןיא ןֿפַאשעג ָאד טרעװ סָאװ ,טיײקטריצילּפמָאק
 ,ןעמָארטשטֿפול יד ןיא .ןקריװ סָאװ ןטֿפערק יד ןוֿפ טײקנדײשרַאֿפ רעד ךרוד
 טנעקעג טלָאװ ןעמ עכלעו וצ) ןטורשרַאמ-רעסַאװ יד ןיא רערעלק ךָאנ ןוא
 םיא ןענעק וצ טריצילּפמָאק ליֿפ וצ טורשרַאמ רעד זיא ,(ןעמָארטש-םי יד ןבעגוצ
 ינעעג קידנעטש ַא טימ סעיסנעמיד ַײרד ןוֿפ גייבסיוא ןַא יװ ןדַײס ,ןריניֿפעד
 ,(60081108) גנוכַײלג רעטרעד

 עכלעוו ,ןעגנורעדנע ךרוד טכַאמ דרע רעד ןוֿפ ערָאק עטרַאה יד
 יד ןוא ןדָאב םעד ןוֿפ גנורַאשּפָארַא יד ,ןליּפשַײב עּפורג ַא ךָאנ וצ ןלעטש
 ןטנורג יד ףיוא ןטכיש עַײנ ןיא ץַאזּפָא ןטרַאשענּפָארַא םעד ןוֿפ גנורעגעלּפָא
 יד טרעװ םיא ןיא םוטעמוא סָאװ ,סעצָארּפ ַא זיא סערעזָא ןוא םימי ןוֿפ
 ןוֿפ גנוגעװַאב יד יװ ,ןֿפוא ןקיבלעז םעד ףיוא טמיטשַאב רָאלק גנוגעװַאכ
 טינ ןבָאה רימ שטָאכ ,רעדיװ .ץַאזּפָא םעד רעבירַא טריֿפ סָאװ ,רעסַאװ םעד
 טריציֿפיסַאלק ןרעװ סָאװ ,ןטֿפערק יד זַא ,זַײװַאב ןוויטקודניא ןטקעריד ןייק
 ךָאד ,דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוֿפ סעיניל ןיא קעװַא ךיוא ןעייג ,עקידרעַײֿפ יו
 ןעײג ייז זַא ,גנוניימ רעד טימ טמיטש יז ןגעוו ןסייוו רימ סָאװ לסיב סָאד רע
 עקיבלעז יד ןיא רעדיװ לָאמ עלַא רָאֿפ ןעמוק ןשינרעטיצדרע .קעװַא ױזַא ךיוא
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 ןוֿפ דנַאנַאכָאנ ןדָאירעּפ עגנַאל ךרוד ןכַאמ ןטנגעג עלעיצעּפס ןוא ,רעטרע
 זַא ,ןזַײװַאב עכלעוו ןטקַאֿפ -- ןעגנורעדינ רעדָא ןעגנובײהֿפױא עקידרדסּכ
 ןענַײז דרע רעד ןוֿפ ערָאק רעד ןוֿפ ןלייט ענעכָארבעגכרוד לָאמ ןייא יד
 וצ עקידרעטַײװ סָאװ ,קורד םעד רעטנוא ןבעגוצרעטנוא ךיז לֹולע טסכעה
 :יִל צסיוועג ןיא ןענַאקלּוװ ןוֿפ גנולײטרעדנַאנוֿפ יד ,םרוג ןענַײז ןעגנו;צֿפױנ
 עקיבלעז יד ךרוד ןכָארבסױא ןוֿפ ןעגנורזחרעביא עטֿפָא יד ךיוא יװ ,סעינ
 ,גנוטַײדַאב עקיבלעז יד ןבָאה סָאװ ןטקַאֿפ ןענייז ,ןעגנונעֿפע

 ןוֿפ גנוטכיר רעד ןיא רָאֿפ טמוק סקּוװ רעשינַאגרָא רעד זַא .78 8

 טרירטסוליא ןוא ןבירשַאב זיא סָאװ ,עיציזָאּפָארּפ ַא זיא ,דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק

 ןוֿפ 1760100 (21:0:01021 8סטשוסש םעד ןיא ,ןָאטניה סמיישזד ןוֿפ ןרָאװעג

 ענַײז ןוֿפ עקינייא תויטרֿפב טבַײרשַאב רע יװ םעד ךָאנ ,1858 רעבָאטקָא

 ילַארענעג רעקיזָאד רעד וצ טריֿפעג םיא ןבָאה סָאװ ,סעיצַאװרעסבָא עטשרע

 :ױזַא טָא ץעזעג םעד רע טרילומרָאֿפ ,עיצַאז

 ,"גנוגעװַאב ןוֿפ טַאטלוזער רעד זיא םרָאֿפ עשינַאגרָא יד,

 ,"דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוֿפ גנוטכיר רעד ןיא טייג גנוגעװַאב,

 גנוגעװַאב רעד ןוֿפ טַאטלוזער רעד רעבירעד זיא םרָאֿפ עשינַאגרָא יד,
 ,*דגַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוֿפ גנוטכיר רעד ןיא

 טמענ ,ץעיציזָאּפ עקיזָאד יד טקידײטרַאֿפ ןוא טרעלקרעד רע יו םעד ךָאנ

 ןעגנונַײשרעד ענעדיײשרַאֿפ ,טימרעד םּכסה ןיא ,ןרעלקרעד וצ ןָא ךיז ןָאטניה

 :רע טגָאז ןסקיוועג ןגעוו קידנדער ,גנולקיװטנַא ןוֿפ

 .עג םעד ןוֿפ ליּפשַײב םענייש ַא טיג לצרָאװ םעד ןוֿפ גנורימרָאֿפ יד ,

 ןייא טימ קידנכירקנַײרַא ,טסקַאװ רע םערָאװ ,דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוֿפ ץעז

 רעסערג טרעװ רע ;ןדָאב ןוֿפ ךעלטלעּפש יד ןיא ןרעדנַא םעד ךָאנ לרעמעק

 ,ןעגנורעטש יד ןיהּוװ ,קידנעיירד ןוא קידנגייב ךיז ,תוֿפסוה עניילק ענױזַא ךרוד

 ןַיײרַא ֿבור יּפלע טסקַאװ רע ןוא ,ןעמיטשַאב ,געוו ןַײז ףיוא ןָא טֿפערט רע סָאװ
 ןקוק רימ ןעוו ,עֿפושב ןַארַאֿפ ןענַײז ןלַאירעטַאמ:גנורענרעד ענַײז ּוװ ,טרָאד

 ןטלָאװ ייז יו ױזַא ,זדנוא ךיז טכַאד ,םיוב ןקיטכעמ ַא ןוֿפ ןעלצרָאװ יד ףיוא

 זיא סע .דרע רעטרַאה רעד ןיא חוּכ ןקיזיר ַא טימ טרַאּפשעגנַײרַא טַאהעג ךיז

 וצ טגיילעגוצ לרעמעק ַא ,טכַאזַאב ןעגנַאגעג ןענַײז ייז ;ױזַא םינ רעבָא

 ענערָאװעג=ךייװ יד ןוא ,טצעזעג ךיז טָאה יוט רעד ןעוו ,ךעלטרעצ ,לרעמעק ַא

 ןטײרּפש ,טרימרָאֿפ לָאמ ןייא ךיז ייז ןבָאה .געוו ַא ייז רַאֿפ טכַאמעג טָאה דרע

 דנַאטשוצ רעכייו רעד רעבָא ,חוּכ ןרעַײהעגמוא ןַא טימ סיוא עקַאט ךיז יז
 זַא ,קנַאדעג םעד טינ ןֿפוא םושב טזָאלרעד םידעֿפ:לצרָאװ עקידנסקַאװ יד ןוֿפ

 גלשרָאװ עקַאט טינ סע זיא .,דרע רעד ןיא דלַאװעג טימ ןַײרַא ךיז ןסַײר ייז

 םעד ןטלַאּפשעצ ןעלצרָאװ עטרימרָאֿפ ןיוש יד ןוֿפ ןעגנורעסערגרַאֿפ יד זַא ,ךעל

 ןסקַאװ ךעלצרָאװ עַײנ יד ּוו ,ךעלבירג יד ןכַאמ ןֿפלעה ןוא ןדָאב ןקימורַא
 4 5 5 ילןַײרַא
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 עלַאריּפס יד זיא רוטַאנ רעשינַאגרָא רעצנַאג רעד ןיא םוטעמוא טעמּכ

 דגאטשרעדיװ רעטנוא גנוגעוװוַאב ,קיטנעק רָאלק רעקינייװ רעדָא רעמ םרָאֿפ

 ןוֿפ גנוגעװַאב רעד ןיא ןעז סע ןעק ןעמ יו ,גנוטכיר עלַאריּפס ַא ןָא טמענ

 ךיז טבייה סָאװ ,לזעלּב ַא .רעסַאװ ןיא טלַאֿפ רעדָא ךיז טבייה סָאװ ,ןַאז ַא

 יָארּפ ַא יו יונעג סיוא טעז סָאװ ,לַאריּפס ַא טבַײרשַאב ,רעסַאװ ןיא ףיוא ךיג

 ןרָאװעג ןֿפרָאװעגנַײרַא זיא סָאװ ,רעּפרעק רערעוװש רעייז טינ ַא ןוא ,,רעיצנּפ

 ,גנוטכיר רענעגיובעגסיוא ןַא ןיא ,ןעז סע ןעק ןעמ יװ ,טלַאֿפ ,רעסַאװ ןיא

 יָלֹג רעד טָא ןיא * = 5 ץנעדנעט עלַאריּפס ַא רָאלק ךיז טקרעמַאב סע ןוא

 ךיא עז סרעּפרעק עשינַאגרָא ןוֿפ םרָאֿפ רעלַאריּפס רעטײרּפשרַאֿפ ךעלטנייוו

 יד ןוֿפ םרָאֿפ עלַאריּפס יד ,..גנוניימ ןַײמ רַאֿפ גנוקיטעטשַאב עקרַאטש ַא

 יגַײא עלַאריּפס ענײמעגלַא יד ןוא ,קיטנעק ץנַאג זיא רעמייב ךס ט ןוֿפ ןגַײװצ

 רַאנ ןעמ ףרַאד ,ןסקיוװעג ןוֿפ םַאטש םעד םורַא רעטעלב יד ןוֿפ גנונעדרַא

 ןיא ןוא ,רער עטײרדעג-לָאריּפס ַא יװ ןָא ךיז טבייה ץרַאה סָאד ..,ןענָאמרעד

 ןכרוד לַאריּפס ןרָאלק ַא ןעניֿפעגסױא ךיוא ןעמ ןעק םרָאֿפ רענעמוקלוֿפ ןַײז

 ןַײז ןוא רעמַאקרָאֿפ ןקניל ,רעמַאקרָאֿפ ןטכער ,רעמַאק ןטכער ,רעמַאק ןקניל

 ,ץרַאה ןוֿפ בייהנָא םעד ןוֿפ יירדסיוא רעלַאריּפס רעד זיא סָאװ ןוא .גנַאהנָא

 ,ץענערג ַא רעטנוא ,ןרעװ רעגנעל םעד ןוֿפ טַאטלוזער רעקיטיינ ַא טינ ביוא

 .,,/!טלָאמעי טײטשַאב סע רעכלעוו ןוֿפ ,עסַאמ-ךעלרעמעק רעד ןוֿפ

 ףיַא ךיז ןעלזַײרק סע ענדָאמ יװ ,ןקרעמַאב טזומעג טָאה רענייא רעדעי;

 יװ ,סיוא טעז סע ,זָארגרעדעֿפ ןכעלטנייועג םעד ןוֿפ רעטעלב עגנוי יד

 זיולב םרָאֿפ יד טָא ויא ןתמא ןיא רעבָא ,טײרדעגֿפױרַא ךיז טלָאװ טַאלנ סָאד

 ןיא גנורעסערגרַאֿפ רעד ןוֿפ טמוק גייבסיוא רעד ,ןסקַאװ ןוֿפ גנונילשרעד ַא

 רעדָא ,ךיז ןשטיינקנַײא ןוֿפ םרָאֿפ רעדנַא ןַא זיולב זיא סע ןוא ,טַאלג םעד

 ."ץענערג ַא רעטנוא גנוטיײרּפשסיױא רעד ךרוד ןעלקניוו עטכער ןיא ךיז ןעיירדמוא

 ךיז ןגיילסיוא סָאד רעדָא ,ךיז ןעיײרדֿפױרַא סָאד זיא לַאֿפ רעכעלנע ןַא;

 ןיא ;ןּפטָאנקנעמולב ךס ַא ַײב ךעלטעלב יד ןוֿפ ,ערעדנַא יד רעביא ענייא

 ;טַײז ַײב טַײז ןגיל ךעלטעלב עניילק יד ןעז ןעמ ןעק דָאירעּפ ןקידרעירפ ַא

 םעד םורַא סנייא טעדלַאֿפעג ייז ןרעװ ,לטּפַאק םעד ןיא קידנסקַאו ,רעטעּפש

 : : | = * 5  ,"ןרעדנא

 יד ןעמ טניֿפעג ,בייהנָא ןיא רָאג טסָאנקנעמולב ַא טנֿפע ןעמ ןעוו,

 יד ןשיװצ לבירג םעד ןיא טסַאֿפעגנַײרַא ,(םעדעֿפביױטש) ןענַאגרָא עכעלנעמ

 ינעג ןיא סָאװ  ,(ַאלָארָאק) לדניורק םעד ןוא (ןעלטסע9) ןענַאגרָא עכעלבַײװ

 ןוֿפ ךעלקעטש יד ןרעװ רעטעּפש ;(סרעטנַא) ךעלקעז:ביוטש טימ טליֿפעגנָא

 זַא ,טקרעמַאב ךיוא ךיא בָאה ןלַאֿפ עקינייא ןיא .רעגנעל םעדעֿפ:ביױטש יד

 ,ןעמַאזוצ טײרדעגֿפױנוצ רעדָא טגײלעגרעבירַא ןענַײז ךעלטעלב יד ּוװ טרָאד

 ערעדנַא ַײב ;ךעלטעלב יד ןשיװצ קידנסקַאװ ,טציּפשרַאֿפ לטסעּפ רעד זיא

 ַא ןרימרָאֿפ ייז זַא ,יוװַא ּפסָאנק ןיא ןגיל ךעלטעלב יד עכלעוו יב ,ןעמולב

 ?רַאֿפ ןוא ץיּפש םַײב ךַאלֿפ לטסעּפ רעד זיא ,(ןרָאדסַײװ םַײב לשמל) ,לָאּפוק
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 םעדעֿפבױטש יד ךרוד טצענערגַאב יונעג ןיא סָאװ ,ּפסָאנק ןיא טרָא ןַא טמענ

 ,ןטַײז יד לב ןוא ןביוא ןוֿפ ,םורַא ייז ןעמענ סָאװ ,ךעלטעלב יד ןוא ןטנוא ןוֿפ

 .ןלַאֿפ עלַא ןיא סיוא טלַאה סָאד יצ ,רעכיז טינ רעבָא ןיב ךיא

 .ַארטסוליא עלַא סנָאטניה 'רמ רעטנוא טינ ךיז טבַײרש ןעמ ןעוו ןליֿפַא

 רעבָא ןעמ ןעק ,ןעגנוצעזסיוא ןכַאמ ןעמ ןעק עקינייא ןגעק םערָאװ ,סעיצ

 ןֿפא לכב ףוַאד ןעמ .תמא םעד ןוֿפ לַײט ןשּפיה ַא יװ סולש ןַײז ןעמעננָא

 זיא ,ןלַאֿפ ערעדנַא עלַא ןיא יו ,ןסקַאװ ןשינַאגרָא ןוֿפ לַאֿפ ןיא זַא ,ןקרעמַאב

 ןוא עקידנעיצוצ ןוֿפ אצוײלעוּפ רעד יונעג ץנַאג גנוגעװַאב ןוֿפ עיניל יד

 ַאזַא ָאד ןרימרָאֿפ ןטֿפערק עקידנעיצוצ יד זַא ןוא ;ןטֿפערק עקידנַאטשרעדיװ

 יד .ייז ןָא קידנעטשלוֿפ ןַײז םיוק ןעק עלומרָאֿפ יד זַא ,טנעמעלע ןשּפיה

 יד :עיצַאטיװַארג ךרוד טריציֿפידָאמ רָאלק ץנַאג ןרצוװ ןסקיװעג ןוֿפ ןעמרָאֿפ

 ןעוועג טינ טלָאװ סע ןעוו ,ערעדנַא ןַא ןעוועג טלָאװ גַײװצ ןדעי ןוֿפ גנוטכיר

 .ילװ-ליֿפ טרעװ טַאלב רעדעי ןוא םולב רעדעי ,דרע רעד ןוֿפ טֿפַארקיצוצ יד

 לייט ערעייז ןוֿפ גָאװ רעד ךרוד גנולקיװטנַא ןוֿפ גנַאג ןיא טרעדנעעג קינ

 ןגעװטסעדנוֿפ ,קיטנעק רעקינייװ ןעגנוקריוו ענױזַא ןענַײז םייח.ילעב ַײב םגה

 רעסיורג ַא ןיא ןרעװ ןענַאגרָא עקיגײב יד עכלעוו ןיא ,ןלַאֿפ יד ןקיטכערַאב
 ןצנַאג םעד ןיא םוטעמוא זַא ,גנוטּפוהַאב יד ,טעטיװַארג ךרוד טמיטשַאב סָאמ

 ןלייט ענַײז ףיוא גנוקריוו ַא ןּבָאה טֿפַארּק יד טָא זומ םזינַאגרָא

 ,סקּוװ םעד ןעמַאזוצ ןלעטש סָאװ ,ןעגנוגעװַאב עשינַאגרָא יד רעבָא

 .ןרעוו טרעלקרעד ןֿפרַאד סָאװ ןעגנוגעװַאב עשינַאגרָא עקיצנייא יד טינ ןענַײז

 ןעמ ןוא ,סעיצקנוֿפ ןעמַאזוצ ןלעטש סָאװ ,ןעגנוגעווַאב ןַארַאֿפ ךיוא ןענַײז סע

 ,ןרעדָא יד זַא ,ןּפיצנירּפ עניימעגלַא עקיבלעז יד ייז ַײב םוטעמוא ןקרעמַאב ןעק
 ערעדנַא עלַא ןוא לַאג יד ,עֿפמיל יד ,טולב סָאד טסילֿפ סע עכלעוו ךרוד
 רעטלוב וצ ַא טעמּכ זיא ,דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוֿפ ןלַאנַאק ןענַײז ,ןסולֿפסױא

 זַא ,תמא רעד רעבָא זיא טלוב רעקינייװ ,ליּפשַײב ַא רַאֿפ סע ןעגנערב וצ טקַאֿפ

 רעד ןוֿפ טסולֿפנַײאַאב ןרעװ סעֿפעג עקיזָאד יד ןיא ןסילֿפ סָאװ ןעמָארטש יד

 ;{סיֿפ יד ןוֿפפ סענעװ עטרעסערגרַאֿפ ,זַײװַאב ַא :דרע רעד ןוֿפ טֿפַארקיצוצ

 ;ןּבײױהעגֿפױא לייט ןטדניצנָא ןַא קידנטלַאה טליֿפ ןעמ סָאװ גנורעטכַײלרַאֿפ יד

 .ןגובעגנַײא קרַאטש טייטש ןעמ ןעוו ,םינּפ ןוא ּפָאק ןיא ףױלנָאטולב רעד

 ײב רעסעב ןוא גָאט ַײב רעגרע ןרעװ סיֿפ ענעלָאװשעג זַא ,טקַאֿפ רעד ןוא

 טֿפָא טֿפערט סָאװ ,ןגיוא יד רעטנוא טײקנלָאװשעגנָא יד טרעקרַאֿפ תעב ,טכַאנ

 טגיל ןעמ סָאװ טַײצ רעד ןיא רעגרע טרעװ ,דנַאטשוצ ןטכַאװשעגּפָא ןַא ןיא

 יװ ,זדנוא טזַײװַאב -- ףיוא טייטש ןעמ יװ םעד ךָאנ רעטכַײל ןוא ,טעב ןיא
 טרעדנע ןרַאליּפַאק יד ןוֿפ ךעלטנעוו יד ךרוד טײקיסילֿפ ַא ןוֿפ ןּפַאזכרוד סָאד
 ףיוא טעטיװַארג ןוֿפ גנוקריוו יד טרעדנע עיציזָאּפ יד יװ ךרע םעד ןיא ,ךיז

 .רעּפרעק ןוֿפ ןלייט ענעדיײשרַאֿפ יד

 םעד טָא ןוֿפ גנוטַײדַאב יד ןקרעמַאב וצ יַאדּכ ןַײז ןעק אחרוא ֿבנַא

 טקנוּפדנַאטש .ןשימַאניד ַא ןוֿפ .םינימ יד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד רַאֿפ פיצנירּפ
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 ל יד טול ןעגנורעדנע-רוטקורטס *בַײלקּפָא רעכעלריטַאנ, רעד ןַײא טסילש
 סקיװעג טרָאס ןדעי ןוֿפ גנורעמרַאֿפ יד ,דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוֿפ סעינ
 רעיײז טניימ ,םעד רַאֿפ קיצניג ןענַײז סָאװ רעצעלּפ יד ןיא ,יח-לעב רעדָא
 רעד ןוא .ּוװשרעדנַא יו רעקיצניװ ןענַײז ןטֿפערק עכעלטנַײֿפ יד ּוװ ,ןסקַאװ
 ערעייז רעדייא גלָאֿפרע ןרעסעב ַא ןבָאה עכלעוו ,ןטעטעירַאװ יד ןוֿפ םויק
 ןיא ןעגנוגעווַאב-סנבעל יד ןטלַאהנָא טניימ ,ןדנַאטשמוא יד ןעמוקוצַײב םיֿבורק
 .ןעגנורעטש יד ןדַײמסױא רעסעב ןעק ןעמ ּוװ ,ןעגנוטכיר ענעי

 עג םענעבעגעגנָא םעד ןלעטשוצטסעֿפ טכַײל ױזַא טינ זיא סע ,79 8
 יװ ,ןרעייז לייט ןסיורג ַא ןיא .ןעגנוניישרעד עקיטסַײג יד ַײב םוטעמוא ץעז
 עכעלקרעמַאב ןייק ָאטיג ןיא ,עיצָאמע ןוא קנַאדעג ןוֿפ ןעגנוניישרעד יד ןיא
 זדנוא ןזַײװ עכלעוו ,ןליוו ןוֿפ טייקיטעט ןוא גנודניֿפמע יב וליֿפַא .גנוגעווַאב
 ךרוד ןרָאװעג ןֿפַאשעג ןיא סָאװ ,גנוקריוו ַא רעּפרעק ןוֿפ לייט ןייא ןיא
 2עג ַא רעכיג גנוגעואב עקידנשיװצ יד זיא ,לייט רעדנַא ןַא ןיא טֿפַארק ַא

 ןעמ זַא ,ענױזַא תמאב ןענַײז ןטיײקברַאה יד .,עקיטכיזנָא ןַא רעדייא ענעגנורד
 .עג טלָאװ ןעמ סָאװ ,תויַאר יד רוציקב ץזַײװנָא יװ ןוט רעמ טשינ ָאד ןעק
 ,טביולרעד טלָאװ ץַאלּפ רעד ןעוו ,ןעגנערב טנעק

 םזינַאגרָא םעד ןיא םוטעמוא ןטֿפערק ענעדײשרַאֿפ יד זַא ,ןעמונעגנָא
 .ץגעגוצ ַא וצ טגירק לייט ןייא ביוא זיא ,גָאװכַײלג ַא ןיא הליחּתכל ןענַײז
 ןוֿפ דנַאטשרעדיװ ַא טנגעגַאב סָאװ ,יז טעװ ,טֿפַארק עטַײרֿפַאב רעדָא ענעב
 רעדנַא ןַא וצ לייט םעד ןוֿפ גנוגעװַאב ַא ןֿפורסױרַא ,ןטֿפערק ערענעלק עקימורַא
 ןַארַאֿפ זיא םזינַאגרָא םעד ןיא ּוװׁשרעדנַא בוא ,םזינַאגרָא םעד ןוֿפ לייט
 ןיא טרענימעג רעבירעד טרעװ ןוא ,ןבעגעגסיוא טרעװ טֿפַארק ּוװ ,טקנוּפ ַא
 סָאװ ,טֿפַארק ַא ןגירקוצוצ טָאטשנָא ,טַאהעג רעירֿפ טָאה רע סָאװ ,טֿפַארק ַא
 :נגעק ןַײז וו ,טקנופ ַא רעבירעד טרעװ רע ןוא ,טַאהעג טינ רעירֿפ טָאה רע
 זַא ,רָאלק זיא ,ןרָאװעג טרענעלקרַאֿפ זיא ןטֿפערק עקימורַא יד יבגל גנוקריוו
 *עװַאב ַא זיא ,ןטייוצ םעד וצ טרָא ןטשרע םעד ןוֿפ טייג סָאװ ,גנוגעװַאב ַא
 ,טֿפַארק ַא טניימ גנודניֿפמע ןַא .דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוֿפ עיניל רעד ןיא גנוג
 םענוֿפ לייט םענעי ןיא טלקיװטנַא ךיז טָאה רעדָא ןרָאװעג ןבעגעגוצ זיא סָאװ
 בָאגסיױא ןַא טניימ גנוגעװַאב עשינַאכעמ ַא ;ןעמוקעגרָאֿפ זיא יז ּױװ ,םזינַאגרָא
 .עװַאב יד ּוװ ,םזינַאגרָא םעד ןוֿפ לייט םעד ןיא טֿפַארק ןוֿפ רעװנָא רעדָא
 יו ,ןבעגעגרעביא ךעלטנייװעג טרעװ גנוגעװַאב ביוא ,ןכב .רָאֿפ טמוק גנוג
 .רעסיוא יד ּוװ ,םזינַאגרָא םעד ןוֿפ ןלייט ענעי ןוֿפ ,טקַאֿפ ַא עקַאט זיא סָאד
 יד וצ ןקורדנַײא-ןורעג ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא ןטֿפערק ףיסומ זיא טלעוו עכעל
 ךרוד טלעװ רעכעלרעסיוא רעד ףיוא ןרינַאער עכלעוו ,םזינַאגרָא םענוֿפ ןלייט
 .רעד ןביוא םעד ןוֿפ גנוריֿפכרוד ַא טושּפ סע זיא ,ןעגנוָיצֿפױנוצ ערעלוקסומ
 ,ץעזעג ןטרעלק
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 רעמ ַא וצ ןייגרעבירַא רימ ןענעק סולש םענײמעגלַא םעד טָא ןוֿפ
 סעּפע זיא יח-לעב ַא ןוֿפ ןבעל םענוֿפ ןדנַאטשמוא יד ןיא ןעוו .סולש ןלעיצעּפס
 .רעק ןַײז ןוֿפ ץַאלּפ ןסיוועג ןייא ןיא גנוריּפש ַא זַא ,םרוג זיא סָאװ ,ןַארַאֿפ
 ןעו ;ץַאלּפ רעדנַא ןסיװעג ַא ןיא גנוָיצֿפױנוצ ַא סױרַא תוליגרב טֿפור רעּפ
 .ַאגרָא םעד ןיא גנוגעװַאב עטרזחעגרעביא טֿפָא ןַא ןֿפא םעד ףיוא טמוק סע
 עגונב טַאטלוזער רעד ןַײז זומ סָאװ זיא -- רעצעלּפ ייווצ יד טָא ןשיװצ םוינ
 עקיזָאד יד ןשיװצ !;רָאֿפ ןעמוק ןעגנוגעװַאב יד רעכלעוו ףיוא ,עיניל רעד
 ךיז ןטרָאד ןוא טרעסערגרַאֿפ ןטֿפערק יד ךיז ןבָאה ָאד עכלעוו ַײב ,ןטקנוּפ
 .לַאנַאק ַא סעּפע ךרוד גָאװכַײלג ַא ןלעטשנַײא רעדיװ ךיז זומ ,טרענעלקרַאֿפ
 .גטלַאהרַאֿפ יד בוא ,לַאנַאק םעד ףיוא גנוקריוו ַא טָאה סולֿפסױא רעד ביוא
 .ער ַא סױרַא ייז ןיא טֿפור לַאנַאק םענוֿפ ןבעװעג יד ןוֿפ טייקיטעט עקיד
 *ײװ ַא טעװ טלָאמעי ,טֿפַארק עקידנטלַאהרַאֿפ רעייז טרענימרַאֿפ סָאװ ,עיצקַא
 ןרענעלק ַא ןענעגעגַאב ןטקנוּפ ייווצ עקיזָאד יד ןשיװצ גנוגעװַאב עקידרעט
 יז ןוא ,טנגעגַאב רעירֿפ טָאה יז רעדייא גנַאגכרוד םעד ןיא ,דנַאטשרעדיװ
 עדעי טעװ ױוזַא בױא .געװ ןקיזָאד םעד ןעמענ רערעכיז ץלַא אליממ טעװ
 גנַאגכרוד רעד סָאװ דנַאטשרעדיװ םעד ןרענעלקרַאֿפ רעמ ךָאנ גנורזחרעביא
 עדייב יד ןשיװצ ןֿפַאש זַײװכעלסיב ךיז טעװ ןכב ןוא ;ןגעקטנַא טלעטש
 רעטנוא ךיז טדייש סָאװ ,עיצַאקינומָאק ןוֿפ עיניל עקידנעטשַאב ַא ןטקנופ
 רעכלעװ טימ ,טײקטנַײל ןוֿפ טרּפ ןיא ןבעװעג עקימורַא יד ןוֿפ ליֿפ ץנַאג
 ןשיװצ בוא זַא ,סע טסייה ,ןעעז רימ .ריא ךרוד ןייגכרוד ןעק טֿפַארק ַא
 ,םיא טימ ןדנוברַאֿפ זיא סָאװ ,גנוגעװַאב רעסיוועג ַא ןוא קורדנַײא ןסיוועג ַא
 :ער ענעֿפורעג ױזַא ןַא סױרַא טגנערב סָאװ ,גנודניברַאֿפ ַא ןַײא ךיז טלעטש
 .עװַאב זַא ,ץעזעג רעד ןוֿפרעד גנורעלקרעד ַא זדנוא טיג ,טַאט עוויסקעלֿפ
 דנַאטשרעדיװ רעד זַא ןוא ,דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוֿפ עיניל רעד ןיא טייג גנוג
 ,עקידנעטש ןענַײז ןעגנוגנידַאב יד בא ,טרעוװ גנוטכיר רעקיזָאד רעד ןיא
 ,גנוטכיר רענעי ןיא רָאֿפ טמוק סָאװ ,אֿפוג גנוגעװַאב רעד ךרוד רענעלק

 עכעלנע ןַא ןבעג ןעק ןעמ זַא ,םיטרּפ עקידרעטַײװ ןָא רָאלק זיא סע
 .ןעגנורעדנע:וורעג ערעדנַא עלַא ןוֿפ גנַאג ןקידרדסּכ םעד רַאֿפ גנורעלקרעד
 ,בישעמ רעדָא ןטֿפַאשנגיײא ,ןכַאז ןַארַאֿפ ןענַײז טלעװ רעקימורַא רעד ןיא ביוא
 ןכַאמ יז סָאװ ,ןעגנוקריו יד ןלעװ ,ןעמַאזוצ רָאֿפ ךעלטנייוועג ןעמוק סָאװ
 סָאװ ,ןעגנורזחרעביא יד ךרוד ןדנובעגֿפױנוצ ױזַא ןרעװ ,םזינַאגרָא םעד ןיא
 ךרע םעד ןיא .ןעמַאזֹוצ ןעמוקרָאֿפ ךיוא ןלעװ ייז זַא ,גנורַאֿפרעד ןָא ןֿפור רימ
 :רעד ןוֿפ גנודניברַאֿפ רעכעלרעסיוא ןַא ןוֿפ ןעגנורַאֿפרעד ןבָאה רימ טֿפָא יו
 ןוֿפ גנודניברַאֿפ עכעלרעניא עקירעהעג יד ןַײז טעװ קרַאטש ױזַא .,ןעגנוגיײש
 גנוטֿפעהַאב ןוֿפ ןדַארג ײלרעלַא ױזַא ןעמוקֿפױא ןלעװ סע .ןדנַאטשוצ-ןוורענ יד
 .גיימעג ןוֿפ ןדַארג ײלרעלַא ןַארַאֿפ ןענַײז סע יװ ,ןדנַאטשוצ:ןוורענ יד ןשיווצ
 עכלעוו ,ןטַאטלוזער ןוא ןצנעטסיסקע:טימ עקימויַא יד ןשיװצ טײקכעלטֿפַאש
 ייטשנייא עניײמעגלַא ןַא ןעמוקסורַא זומ ןוֿפרעד :ןדנַאטשוצ:ןוורענ יד ןֿפַאש
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 רעד ןיא םישעמ עטקינײארַאֿפ יד ןוא ןעעדיא עטקיניײארַאֿפ יד ןשיװצ גנומ
 | * ,הֿביבס

 ןַא ףיוא ןרעװ טױבעגֿפױא ןעק םישעמ ןוא סעיצָאמע ןשיוװצ תוכיײש יד
 טריסַאּפ סע סָאװ ,ןקרעמַאב רימָאל עיצַארטסוליא עטשרע ןַא יו ,ןֿפוא ןכעלנע
 ןליֿפעג יװ ,ייז ,ןליוו םעד ןוֿפ טריטקעריד טינ ןענַײז עכלעוו ,סעיצַאמע טימ
 .וקסומ ןיא רקיע רעד ,ןעגנורעדנע עשינַאגרָא ןֿפַאש ןיא ךיז ןכױרברַאֿפ ,ללכב
 ןעמוק ,לטיּפַאק ןטצעל ןיא ןרָאװעג ןזיװעגנָא זיא סע יװ ,ןעגנולצֿפױנוצ ערעל
 ןענַײז עכלעוו ,ןעלקסומ עקיליװַײרֿפ ןוא עקיליװַײרֿפמוא ןוֿפ ןעגנוגעװַאג סיֹורַא
 ךָאנ טבַײלב רעבָא ָאד .קרַאטש ןענַײז סעיצָאמע יד סָאװ ,ךרע םעד ןיא סיורג
 ,טכולֿפנַײאַאב ןרעװ ןעלקסומ עקיזָאד יד יװ ,רדס רעד זַא ,ןזַײװּוצנָא רעביא
 זַא ,רימ ןעעז ױזַא ,ּפיצנירּפ םענעבירשַאב ןביוא םעד טיול רָאנ ךיז טרעלקרעד
 טכַאמ ,רעקידגָאטיײװ ַא רעדָא רעמענעגנָא ןַא ,דנַאטשוצ רעקיטסַײג רעטַאוװש ַא
 ,םעט םעד רעביא !סָאװ רַאֿפ .ץרַאה ןוֿפ ןּפַאלק רעקרַאטש ַא ץוחַא טשינרָאג רעמ
 .טולב יד ןוֿפ גנוָיצֿפױנוצ רעד ןוא גנוגערֿפױא רעזעוורעג ןשיוצ תוכַײש יד סָאװ
 יז לַײװ ,ליֿפעג טרָאס ןוא ןימ ןדעי ַײב ךַאז עכעלטנייוועג ַאזַא זיא סעֿפעג
 ןֿפוא םעד ףיוא ,זיא גנודניברַאֿפ-ןוורעג יד לַײװ ;טֿפָא רעייז רעביא ךיז טרזח
 דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק םעד טיג סָאװ ַאזַא ,ןרָאװעג ןזיװַאב ןביוא זיא סָאװ
 עכַאװש ַא ןכלעוו ףיוא ,געװ רעד רעבירעד זיא ןוא ,גנודָאלסיוא רעד וצ
 סָאװטע זיא סָאװ ,טֿפַאשנדַײל ַא רעדָא ליֿפעג ַא ,גנוגעװַאב טֿפַאש טֿפַאוק
 םינּפ ןוֿפ ןעלקסומ יד ךיוא רָאנ ,ץרַאה סָאד רָאנ טינ ןָא טֿפַײרג ,רעקרַאטש
 ,גנורעלקרעד עקיבלעז יד סיוא טלַאה ָאד .ליומ םווַא ןעלקסומ יד לעיצעּפס ןוא
 קידנעטש ןרעװ ןוא עניילק ךרעייֿפל ןענַײז ןעלקסומ יד טָא יװ ױזַא םערָאװ
 .ץטָאמ-ןוורענ רעד וצ דנַאטשרעדיװ רעקיניײװ ייז ןביג ,ןדער םַײב טכיורבעג
 ַא ןיא עיצָאמע יד ןעוו .ןעלקסומ עקיליװַײרֿפ ערעדנַא רעדייא טֿפַארק רעשיר
 ,ףוסל .טצײרעגֿפױא קיטנעק ןעלקסומ.םיטש ןוא .םעטָא יד ןרעוו ,ערעסערג
 ןוא רעּפרעק ןטימ ןוֿפ ןעלקסומ עלַא ןרעוו טֿפַאשנדַײל רעקרַאטש ַא רָאג ןוֿפ
 ןטקַאֿפ יד זַא ,קידנטּפױהַאב טינ ,ןגױצעגֿפױנוצ קידלַאװעג רעדילגדנע יד ןוֿפ
 טרעדָאֿפ סָאװ טעברַא ןַא) םיטרּפ עלַא ערעייז ןיא ןרעוו טרעלקרעד ױזַא ןענעק
 רעד זַא ,ןגָאז רעכיז רעבָא ןעמ געמ ,(ןעמוקַאב טינ ןעק ןעמ עכלעוו ,ןטקַאֿפ
 טֿפָא ןרעװ סָאװ ,ןעלקסומ עניילק יד ןוֿפ טייג גנוגערֿפױא רעד ןוֿפ רדס
 .גייא רעד .טכיורבעג טֿפָא ױזַא טינ ןרעװ סָאװ ,ערעסערג יד וצ ,טכיורבעג
 ,ןליֿפעג ןוֿפ סָאגסױא רעטריטקעריד:טינ ַא זיא סָאװ ,ןכַאל ןוֿפ לַאֿפ רעקיצ
 יד ףױא ןָאנרעד ,ליומ םורַא ןעלקסומ יד ףיא טשרעוצ טקריװ רעכלעוו
 ןעלקסומ יד ףיוא רעטַײװ ,טַארַאּפַא;םעטָא םעד ןוא םיטש רעד ןוֿפ ןעלקסומ

 ןבירשאב בָאה ךיא סָאװ עעדיא יד רעטיירב טָאװטע רעביא טיג ףארגאראפ רעד טָא א
 לייט ןטֿפניֿפ םעד ןוֿפ תיצמּת םעד טלַאהטנא סע ןוא 1850 'גאי ןוֿפ "ויווער גרוריכ 'דעמ} ןיא
 ןיא סָאװ ,הביס רעד רעביא ןרֿפװעג טלעטשעגּפַא זיא סָאוװ ,עיגָאלָאכיטּפ ןוֿפ ןּפיצנירּפ יד ןוֿפ
 : ,טרָאװרַאֿפ םעד ןיא ןרָאוװעג ןבעגעגנָא
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 סָאגסױא רעד ןעװ זַא ,ןזַײװַאב וצ גונעג זיא ,לַײזנקור ןוֿפ ןוא רעדילג יד ןוֿפ
 טרעװ סָאװ ,טֿפַארק יד טֿפַאש ,םיא רַאֿפ ןֿפָא געװ ןלעיצעּפס ןייק טינ טָאה
 ןלעטש סָאװ ,ןלַאנַאק ךרוד גנוגעװַאב ַא ,סרעטנעצ-ןוורענ יד ןיא טעברַאעגסיױא
 -וצקעװַא סיורג וצ זיא סָאגסױא רעד ביוא ןוא ,דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק םעד
 -ערג ַא רדסּכ ןביג סָאװ ,ןלַאנַאק ךרוד גנוגעװַאב ַא יז טֿפַאש ,ייז ךרוד ןסילֿפ
 ,דנַאטשרעדיװ ןרעס

 יד טָא ןעיצוצסיוא ךעלגעממוא זיא סע זַא ,ןעניימ םּתסה ןמ טעװ ןעמ

 רעד זַא ,ןזַײװַאב רעבָא ןבָאה רימ .ןליװ ןוֿפ ןלַאֿפ יד רַאֿפ ךיוא גנורעלקרעד

 טמיטש ןטַאט ערעלוקסומ עלעיצעּפס וצ ןעגנַאלרַאֿפ עלעיצעּפס ןוֿפ גנַאגרעביא

 רעײגרָאֿפ עקיטסַײג יד זַא ,ןזַײװַאב ןעק ןעמ ,פיצנירּפ ןקיבלעז םעד טימ

 ןיא ,עיגיל יד ןכַאמ סָאװ ,רעיײגרָאֿפ יד ןעגיײז גנוגעוַאּב רעקיליװַײרֿפ ַא ןוֿפ

 -רעדיוו ןטסנעלק ןוֿפ עיניל עקיליװטַײצ יד ,רָאֿפ טמוק גנוגעװַאב יד רעכלעוו
 סעּפע ךרוד טקעװרעד זַײװרעקיטײנ טרעװ ןליוו ַא יװ ױזַא םערָאװ .דנַאטש
 ,סעיצַאיצָאסַא יּפ.לע ןליוו םעד טימ ןדנוברַאֿפ זיא סָאװ ,קנַאדעג ןקידרעירֿפ א
 ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ ַא אֿפוג ןליו רעד זיא ,גנַאגרעביא םעד ןעמיטשַאב עכלעוו

 ךיז רעבָא ,ןטַאטלוזער ערעייז ןוֿפ ןוא ןכַאמ לי ןעמ סָאװ ןעגנוגעװַאב יד

 ןקעװרעד טסייה ערעזדנוא ןעגנוגעװַאב עסיוועג ןַײזטסּוװַאב ןיא ןלעטשרָאֿפ

 קידנסילשנַײא ,ןעגנוגעװַאב ענױזַא ןטײלגַאב סָאװ ,ןעגנודניֿפמע יד זַײװליײט

 זַײװלײט טסיה סע -- גנונַאּפש רערעלוקסומ רעד ןוֿפ ןעגנודניֿפמע יד ךיוא

 סָאװ ,ןוורענ ערעדנַא עלַא ןוא ןוורענ עשירָאטָאמ עקירעהעג יד ןקעוורעד וצ

 ןַא אפוג ןײלַא זיא ןליװ רעד ,ןגָאז וצ טניימ סָאד ,טימרעד ןוט וצ ןבָאה

 .ַאֿפרעד עקידרעירֿפ יד סָאװ ,עיניל ַא רעביא טֿפַארק ןוֿפ גנודָאלסױא בײהנָא

 רעד ןוא .,דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוֿפ עיניל ַא רַאֿפ טכַאמענ יז ןבָאה ןעגנור

 .טֿפַארק רעד ןוֿפ גנוקידנערַאֿפ יד טושּפ זיא טייקיטעט ןיא ןליװ ןוֿפ גנַאגרעביא
 ,גנודָאלסיױא

 ,זיא סָאד ןוא ;סולש ןייא ןריטָאנ ןעמ זומ ,רעטַײװ ןעייג רימ רעדייא
 טרעװ ריא ךרוד סָאװ ,ןעגנוגעװַאב ערעלוקסומ ןוֿפ עּפורג רעדנוזַאב יד זַא

 .ַײב ןֿפרַאד סָאװ ןעגנוגעװַאב ןענַײז ,גנַאלרַאֿפ ןוֿפ טקעיבָא רעד טכיירגרעד
 .ַאב טֿפַאש ליֿפעג רעדעי יװ ױזַא .ןטֿפערק ןוֿפ לּכח?ךס ןטסנעלק םעד ןעמוק

 עּפורג ַא זַא ,רָאלק ץנַאג זיא ,דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוֿפ עיניל רעד ןיא גנוגעוו

 ,גנַאלרַאֿפ ןטריצילּפמָאק רעקינייװ רעדָא רעמ ַא ףיונוצ טלעטש סָאװ ,ןליֿפעג

 סָאד .דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוֿפ סעיניל עירעס ַא רעביא גנוגעוַאב ןֿפַאש טעוו
 םעד טימ ןרעוו טכיירגרעד טעװ קעווצ רעטגנַאלרַאֿפ רעד זַא ,ןגָאז וצ טניימ
 זַא ,םעד ןגעק ןהנעט ןעמ לָאז .גנוגנערטשנָא ןוֿפ ךױרברַאֿפ ןטסנעלק

 ךיז טמענרַאֿפ ,טײקיעֿפ גונעג רעדָא ןסיוו גונעג טינ טָאה סָאװ רענייא

 עמוס ערעסערג ַא ןעמוקַײב זומ ןוא ןגעוו ייווצ ןוֿפ ןרערעווש םעד ףיוא

 זַא ,רעֿפטנע רעד זיא ;קיטיינ ןעוװעג זיא'ס יו ,ןטֿפערק עשירענגעק ןוֿפ

 טָאה סָאװ ,ַאזַא טמענ רע סָאװ געוו רעד זיא דנַאטשוצ ןקיטסַײג ןַײז יבגל
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 רעכלעוו ,געוו רעדנַא ןַא ןַארַאֿפ זיא סע שטָאכ ,ןטייקירעוװש לָאצ עטסנעלק יד
 רעדָא ,םיא ןגעוו ןסיוו:טינ ןַײז רעבָא זיא ,רערעגנירג ַא טקַארטסבַא ןיא זיא
 :סיוא גנורעטש עטסערג יד ,טכַארטַאב שיזיֿפ ,ןעמענ וצ םיא טײקיעֿפמוא ןַײז
 יד רעדָא גנורַאֿפרעד ענעגייא ןַײז ,גנוטכיר רענעי ןיא תוחוּכ ענַײז ןדָאלוצ
 טלעטשעגנַײא טינ טָאה ,ןבעגעגרעביא םיא ןבָאה ערעדנַא סָאװ ,גנורַאֿפרעד
 ןכַאמ וצ ךיז ןרעדָאֿפ סָאװ ,עיצַאקינומָאק-ןוורענ ןוֿפ ןלַאנַאק עניֹוזַא םיא ןיא
 ,םיא רַאֿפ דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוֿפ געװ ַא רַאֿפ געוו ןרעסענ םעד

 :נעמ ךיוא קידנענעכעינַײרַא ,םייחיילעב ענלצנייא ַײב יװ יֹױזַא .80 8

 ףרַאד ,דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוֿפ סעיניל ףיוא גנוגעװַאב יד טייג ,ןשט

 ןעגנורעדנע יד ,ןשטנעמ ןוֿפ םיצוביק ייב ךיֹוא סע טייג ױזַא זַא ,ןעגנירד ןעמ

 עריא ןוֿפ ןטייקיטעט עטקיניײארַאֿפ יד ןוֿפ ךיז ןעמענ סָאװ ,טֿפַאשלעועג ַא ןיא

 ,ןעגנורעדגע ערעדנַא עלַא יו ,גנַאג רעייז ןיא טמיטשַאב ןרעוו ,רעדילגטימ

 ,ןטֿפערק ןוֿפ עיציזַאּפמָאק ַא ךרוד טעברַאעגסיױא ןרעוו סָאװ

 ןקרעמַאב ןוא םזינַאגרָא ןַא יו טֿפַאשלעזעג ַא ןטכַארטַאב רימ ןעוו ,ױזַא

 רעד ּוװ ,ַאזַא זיא גנוטכיר יד זַא ,רימ ןעניֿפעג ,סקּוװ ריא ןוֿפ גנוטכיר יד

 ןלייטלצנייא עריא ,רעטסנעלק רעד זיא ןטֿפערק עשירענגעק יד ןוֿפ טינשכרוד
 .ןימה.םויק םעד ףיוא ןוא גנוטיהֿפיואטסבלעז ףיוא ןבעגוצסיוא תוחוכ ןבָאה

 ןענַײז סָאװ ,תוחוּכ ענעדײשרַאֿפ הֿביֿבס רעד ןיא ןענעגעגַאב תוחופ יד טָא

 :ילֹק ןוֿפ ,םַאטשּפָא ןשיגָאלָאעג ַא ןוֿפ ןעמוק סָאװ תוחוּכ --- ייז וצ ךעלדנַײֿפ

 ןענַײז ייז עכלעוו טימ ,סעסַאר-ןשטנעמ ערעדנַא ןוֿפ ןוא תויח עדליוו ןוֿפ ,טַאמ

 רעביא ,ןטנגעג יד .ייז טימ ןרירוקנַאק רעדָא ,ןעגנוָיצַאב עכעלדנַײֿפ ןיא

 יד ןָא ןֿפערט ייז ּוװ יד ןענַײז ,סיוא ךיז טיײרּפש טֿפַאשלעזעג יד עכלעוו

 .דנע עריא וצ ךַאז יד ןריצודער וצ ידּכ רעדָא .טֿפַאשרענגעק עמוס עטסנעלק

 ןזומ ןלייטלצנייא עכעלטֿפַאשלעזעג יד טָא זַא ,ןגָאז ןעמ ןעק ,ןענימרעט עכעל

 ענעי ןוֿפ רעדניק ערעייז ןוא ךיז ןצישַאב ,רעדנוזַאב רערעדעי ןוא ,ןעמַאזוצ

 ַײס) ןקיליטראֿפ וצ ייז לולע ןענַײז סָאװ ,תוחוּכ עשינַאגרָא ןוא עשינַא;רָאמוא
 ךרוד טקעריד ַײס ,ץיה ןוֿפ גנויצּפָא ליֿפ וצ ןוא עיצַאדיסקָא ךרוד טקערידמוא
 2ַאב רעבָא ןרעוו תוחוּכ עכעלדנַײֿפ עקיזָאד יד זַא ;(רעּפרעק םעד ןקידעש

 ,זַײּפש ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא טמוקַאּב ןעמ סָאוװ ,תוחוּכ ערעדנַא ךרוד טֿפמעק

 ןדײמוצסיוא טכוז ןעמ רעדָא ;ןעלטימ-גנוקידיײטרַאֿפ ןוא ןעגנוניווװ ,גנודיילק

 ןיא סיוא ךיז טיירּפש גנורעקלעֿפַאב יד זַא ןוא ;ךעלגעמ טַײװ יװ ןרַאֿפעג יד

 רעדָא ,תוחוּכ ענעי ןוֿפ ןטיהסיוא ךיז טכַײל ןעק ןעמ ּוװ ,ןעגנוטכיר ענױזַא
 ףיא ןלַאירעטַאמ יד ןעמוקַאב גנוגנערטשגָא רעטסנעלק רעד טימ ןעק ןעמ ּווװ

 ןכַאז עדייב ןוט ןעק ןעמ ּוװ רעדָא ,דנַאטשרעדיװ ַא ייז ןבעג וצ

 רעסַאװ ּוװ ,ןלָאט עקירעּפכורֿפ זַא ,סע טריסַאּפ םימעט יד טָא רעביא

 יװ רעירֿפ טרעקלעֿפַאּב ןרעוו ,עֿפושב ןַארַאֿפ ןענַײז ןטקויזַארּפ=ןסקיוװעג ןוא

 ןוֿפ עמוס עסיורג ַא וצ ןלעטש סָאװ ,םי ןוֿפ סעגערב יד ךיוא ,ןלייט ערעדנַא
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 טָאה טייהשטנעמ יד עכלעוו ףיוא ,סעיניל יד ןענַײז ,ןזַײּפש ענעמוקַאב גנירג
 .לעזעג עסיורג זַא ,טקַאֿפ רענײמעגלַא רעד .טײרּפשרַאֿפ ךעלטנייוועג ךיז
 :רעביא ןבָאה ייז סָאװ ,ןרוּפש יד טול ןלייטרוא ןענעק רימ טַײװ יװ ,ןטֿפַאש
 ןעק ןעמ ּוװ ,ןטנגעג עשיּפָארט יד ןיא ןזיװַאב טשרעוצ ךיז ןבָאה ,טזָאלעג
 ןוא גנוגנערטשנָא קינײװ ךרע-יֿפל טימ דרע רעד ןוֿפ טכורֿפ יד ןעמוקַאב
 טקַאֿפ ַא זיא ,רעּפרעק ןוֿפ ץיה יד ןטלַאהוצֿפױא קיניײװ יױזַא טסָאק סע ּוװ
 םעד ןבעגוצ ןעמ ןעק ןלַאֿפ יד וצ ןוא .גנוטַײדַאב עקיבלעז יד טָאה סָאװ
 ,טײג עכלעװ ,ךעלגעט וצ טלעטש עיצַארגימע יד סָאװ לַאֿפ ןשהֿבורק םעד
 .טסבלעז רעד ןעגנורעטש עטסנעלק יד ןלעטש טָאװ רעדנעל וצ ,ןעעז רימ יו
 ,סקּוװ ןלַאנָאיצַאנ םעד אליממ ןוא ענלצנייא יד ןוֿפ גנוטיהֿפיוא

 ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד ןגעק דנַאטשרעדיװ םעד עגונב ךיוא ענעגייא סָאד
 רעדָא טֿבש רעדעי .סױרַא ןלעטש ןטפַאשלעזעג עשינכש יד סָאװ ,טֿפַאשלעזעג א
 זיב ,לָאצ ןיא ךיז טרעסערגרַאֿפ ,טנגעג עסיװװעג ַא טנֹוװַאב סָאװ ,קלָאֿפ
 ָאד ןיא ייז ןוֿפ ןרעדעי ןיא ,הנויח ןוֿפ ןעלטימ ענַײז רעבירַא טסקַאװ רע
 .עט עקיײברעד יד ןיא רעטַײװ ךיז ןרַאּפש וצ םיא טבַײרט סָאװ ,טֿפַארק ַא
 ןטֿפערק עכעלנע ךיז ןלעטש סע רעכלעוו ןגעקטנַא ,טֿפַארק ַא -- סעירָאטיר
 יד ןוא .סעירָאטירעט ענעי ןעמענרַאֿפ סָאװ ,רעקלעֿפ רעדָא םיטֿבש יד ןוֿפ
 ערעכַאװש יד ןעמעננַײא סָאד ,ןוֿפרעד ןעמוק סָאװ תומחלמ עטַײנַאב קידנעטש
 ןוֿפ ןליּפשַײב ןענַײז ,רעדנעל ערעייז ןּפַאכרַאֿפ ןוא רעקלעֿפ רעדָא םיטֿבש
 ןוֿפ ןעגנוטכיר יד ןיא רָאֿפ ןעמוק סָאװ ,ןעגנוגעװַאב עכעלטֿפַאשלעזעג
 :סיוא טינ ןרעװ ייז ביוא ,רעקלעֿפ עטניזַאב יד ךיוא .דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק
 טמיטשַאב ןרעװ סָאװ ןעגנוגעװַאב זדנוא ןזַײװַאב ,טֿפַאלקשרַאֿפ רעדָא טָארעג
 עקירעּפכורֿפ רעקינייװ ןיא ןרירגימ ייז ןעװ םערָאװ ,ןֿפוא ןכעלנע ןַא ףיוא
 ןיא קידנעייג ,גרעב יד ןיא רעדָא רבדמ ַא ןיא קידנֿפױלטנַא --- ןטנגעג
 ךרע.יֿפל זיא סקּוװ ןכעלטפַאשלעזעג ןגעק דנַאטשרעדיװ רעד ּוװ ,גנוטכיר ַא
 ערעדנַא עלַא ןיא קורד ןסיורג וצ םעד רעביא זיולב סָאד ייז ןעוט --- סיורג
 ,ןענעגעגַאב ייז סָאװ ,גנוטיהֿפיוא:טסבלעז וצ ןעגנורעטש עשיזיֿפ יד :ןעגנֹוטכיר
 סע סָאװ ,ןעגנורעטש יד רעדייא רעקיניװ טייקכעלקריו רעד ןיא ןענַײז
 | ,ןֿפױלטנַא ייז ןעמעוו ןוֿפ ,דנַײֿפ יד ייז ןלעטש

 ןרעװ טרעלקרעד ךיוא ןענעק ןעגנוגעװַאב עכעלטּפַאשלעזעג עכעלרעניא יד
 ןריצודָארּפ וצ טסַאּפעגוצ עֿבטב ןענַײז סָאװ ,ןטנגעג ,ןֿפוא ןקיבלעז םעד ףיוא
 :עג ןרעװ ןעלקיטרַא ענױזַא ּוװ ,ןטנגעג ה"ד ,ןעלקיטרַא:ךיורבעג עסיוועג
 יד ּוװ ,ךיוא טניימ סָאד ןֹוא ,טֿפַארק ןוֿפ טסָאק ןטסנעלק םעד טימ טכַאמ
 ,דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק םעד ןענעגעגַאב ןעלקיטרַא ענױזַא ךָאנ ןעגנַאלרַאֿפ
 גָאד יד ןוֿפ עיצקודָארּפ רעד טימ לעיצעּפס ּפָא ךיז ןביג סָאװ ,ןטנגעג ןרעוו
 ;עטערעג ַא רַאפ קיטסניג ןענַײז טַאמילק רעד ןוא ןדָאב רעד ּוװ .ןעלקיטרַא עקיז
 עטסערג יד טיג סָאװ ,שינעטערעג ַא יװ רעדָא ,טיֿפָארּפ בילוצ ,ץייוו ןוֿפ שינ
 ,גנוגנערטשנָא ןוֿפ עמוס רצסיוועג ַא ךרוד תוחוּכ עקידנטלַאהרעד:ןבעל עמוס

)16( 
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 טריצודָארּפ טינ ןעק ץייוו ּוװ .עירטסודניא-טּפיױה יד ןרעװ ץייוו טעװ טרָאד
 הַײר רעדָא ,עזורוקוק רעדָא ,ןרָאק רעדָא רעבָאה טעװ ,שימָאנָאקע ןרעוו
 סעגערב-םי יד ַײב ,לקיטרַא-רוטלוקירגַא טּפױה רעד ןרעװ ,לֿפָאטרַאק ועדָא
 ,שיֿפ ןּפַאכ ןוֿפ גנוגנערטשנָא רעטסנעלק רעד טימ הנויח רעייז ןשטנעמ ןעיצ
 ,רעצעלּפ ןיא ןוא ,גנוקיטֿפעשַאב רעייז רַאֿפ ַײרעשיֿפ סיוא ייז ןבַײלק ױזַא ןוא
 .עקלעֿפַאב יד סיוא טניֿפעג ,ןצרַאלַאטעמ רעדָא ןליוק ןיא ךַײר ןענַײז סָאװ
  ןעגנערבנַײרַא טעװ ןלַאירעטַאמ עקיזָאד יד ןבָארגוצסױא טעברַא יד זַא ,גנור
 .פעשַאב רעדנַא ןַא רעדייא גנודיילקַאב ןוא זַײּפש ףיוא ןטסנידרַאֿפ ערעסערג
 ,רעטעברַא-ןבורג ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב ַא טרעװ יז ןוא ,גנוקיט

= 

 ןוֿפ ןעגנוגיײשרעד יד ןיא ןַײרַא זדנוא טריֿפ ליּפשַײב רעטצעל רעד טָא
 םערָאװ .ץעזעג םעניײמעגלַא םעד ןֿפוא ןכַײלג ַא ףיוא טרירטסוליא סָאװ ,רחסמ
 טרעטכַײלרַאֿפ סע יװ ,דלַאב ױזַא ןָא ךיז טבייה לדנַאהטַײב ןוֿפ קיטקַארּפ יד
 גנוגנערטשנָא יד קידנרענעלקרַאֿפ ,ןעגנַאלרַאֿפ סנשטנעמ ןוֿפ גנוקידירֿפַאב יד
 ןַײז ןסקַאװ ןזָאל וצ טָאטשנָא ןעװ ,ןעגנַאלרַאֿפ ייז סָאװ ןכַאז יד ןגירק וצ
 ,ךיש ענעגייא ענַײז ןעיינ ,טנַאװעג םענעגייא ןייז ןבעװ ,האוֿבּת ענעגייא
 ילרעבעװ ,טעברַאדרע רַאֿפ ,ךַאז ןייא רַאֿפ ןעמונעג ךיז רענייא רעדעי טָאה
 זיא סע זַא ,ןענוֿפעגסױא טָאה רע לַײװ ,ןָאטעג סע רע טָאה ,יײרעטסוש רעדָא
 ןוֿפ ךס ַא ןֿפַאש וצ רעדייא ,ףרַאדַאב רע סָאװ ץלַא ןיילַא ןכַאמ וצ רערעווש
 .ַאב טַײבסױא ןכרוד : ןכַאז ערעדנַא יד רַאֿפ ףדוע םעד ןטַײבסױא ןוא ךַאז ןייא
 .ןדנַאטשרעדיװ ליֿפ ױזַא קידנֿפערטנָא טינ ,ןטייקידנעוװטיונ.סנבעל יד רע טמוק
 :עג ךיז רעגריב רעדעי טָאה ,ןריצודָארּפ וצ לקיטרַא ןכלעוו ,ןסילשַאב םַײב
 גנונעכערסיוא רעקיבלעז רעד טול גָאט ןקיטנַײה סע טוט רע יװ ,טריֿפ
 ןוֿפ ןלייט עצנַאג םרוג ןענַײז סָאװ ,ןעגנוגנידַאב עלַאקָאל יד ץוחַא םערָאװ
 יז רַאֿפ ןענַײז סָאװ ,סעירטסודניא יד רַאֿפ ךיז ןעמענ וצ טֿפַאשלעזעג ַא
 -וצ עלעודיווידניא ןוא ןעגנוגנידַאב עלעודיווידניא ןַארַאֿפ ךיוא ןענַײז ,רעגנירג
 ןוא ,גנוקיטֿפעשַאב עסיװעג ַא ןבַײלקוצסיױא ןדעי ןכַאמ עכלעוו ,ןטײקטסַאּפעג
 .מֹוא עלעיצעּפס ערעיײז עכלעו ,טייקיטעט ןוֿפ ןעמרָאֿפ ענעי קידנבַײלקסיױא
 עכעלטֿפַאשלעזעג יד טָא ךיז ןגעװַאב ,ייז ןריטקיד ןטײקיעֿפ ןוא ןדנַאטש
 ןלעטש סָאװ ,ןעגנוטכיר יד ןיא ןכַאז עטגנַאלרַאֿפ יד ןעמוקַאב וצ םידיחי
 ,ןעגנורעטש לָאצ עטסנעלק יד ייז

 טיג ,רחסמ רַאֿפ םדוק-יַאנּת ַא זיא סָאװ ,טרָאּפסנַארט ןוֿפ סעצָארּפ רעד
 ידּכ ,ןעמוקײב ףרַאד ןעמ סָאװ תוחוּכ יד ןמז-לֹּכ ,ןליּפשַײב ייר ַא ךָאנ זדנוא
 .רַאֿפ ןעמ ּוװ ,זַײרק םעד ןיא ןטייקידנעווטיונ.סנבעל יד ךיז ןֿפַאשרַאֿפ וצ
 יז ןעמוקַײב ףרַאד ןעמ סָאװ ,תוחוּכ יד רעדייא רעקינייװ ןענַײז ,ייז טכיורב
 ןעמוקרָאֿפ טינ טַײבסױא ןייק טעװ ,טנגעג רעקִיַלברעד ַא ןוֿפ ןגירקוצנַײרַא
 ןטייקידנעװטינ עקיזָאד יד טריצודָארּפ טנגעג עק;ײברעד יד רעבָא ןעוו
 תואצוה יד ןֿפערטַאב סע לֿפיװ רעמ ןַײא טרָאּפש סָאװ ,עימָאנָאקע ַאזַא טימ
 ױזַא זיא געװ רעד ןוא ,ןיילק ױזַא זיא קחרמ רעד ןעוו ;טרָאּפסנַארט ןוֿפ
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 רעד ןוֿפ טעברַא רעד טימ ןעמַאזװצ ,ןריֿפרעבירַא ןוֿפ טעברַא יד זַא ,טכַײל

 ּוװ ,ָאד עיצקודָארּפ ןוֿפ טעברַא יד רעדייא ,ןטרָאד רעקיניײװ זיא ,עיצקודָארּפ
 ךיוא טעז ןעמ .טרָאּפסנַארט ַא ןָא ךיז טּבייה ,ךיורבעג ןרַאֿפ סע ףרַאד ןצמ
 ןלעטשנַײא ןיא דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוֿפ גנוטכיר רעד ןיא גנונעװַאב ַא
 תורוחס יד ןעוו ,ביײהנָא ןיא .ןעמוקרָאֿפ לָאז רעקרַאֿפ רעד עכלעוו ףיוא ,ןגעוו
 ענױזַא סיוא ןעמ טבַײלק ,דרעפ ןוא ןשטנעמ ןוֿפ סנקור יד ףיוא ןגָארטעג ןרעוו
 סָאװ ענױזַא ,ןעגנולכיורטש ןופ ַײרֿפ ןוא דָארג ןוא ץרוק ןענַײז סָאװ ,ןגעוו
 רעטעּפש קידנעיוב ןוא .גנוגנערטשנָא רעטסנעלק רעד טימ ןכַאמכרוד ןעק ןעמ

 ,עיניל רעכַײלג ַא ןוֿפ ּפָא טכַײװ סָאװ ,טורשרַאמ ַא ןעמ טמענ ,ןגעוו עטיירב
 סָאװ ,ןגעװ עקיגרַאבֿפױרַא ןדַײמוצסױא קיטיינ זיא סע טַײװ יוװ ףיוא רָאנ
 עקידנרעטש ןוֿפ עמוס עטסנעלק יד ,תואשמ יד ןּפעלש וצ טעברַא רעמ ןרעדָאֿפ

 יו סיוא ןעעז סָאװ ,ןלַאֿפ יד ןיא וליֿפַא טורשרַאמ םעד טמיטשַאב תוחוּכ
 עיציזָאּפָא יד ןדַײמוצסױא ידּכ ,געוומוא ןַא טכַאמ ןעמ ּוװ ונַײהד ; ןעמַאנסיױא
 -ַאק ,ןעײסָאש יװ ,ןעגנורעסעברַאֿפ עקידרעטַײװ עלַא .רעמיטנגײא-דנַאל ַא ןוֿפ
 ?יװַארג ןוא גנובַײר ןוֿפ ןעגנורעטש יד ןריצודער סָאװ ,ןענַאבנזַײא ןוא ןלָאנ

 יו םעד ךָאנ .תמא ןקיבלעז םעד ןופ ןליּפשַײב ןענַײז ,םומינימ ַא וצ זיב טעט

 ,ןרעדנַא ןַא ןוא טקנוּפ ןייא ןשיווצ ןגעוו ןוֿפ בַײלקסיױא ןַא ןַײז ןיוש ןעק סע

 ןטסָאק יד ןכלעוו ףיוא ,ןבילקעגסיוא טרעוװ געוו רענעי זַא ,ץלַא רימ ןעצז

 .דנַאטשרעדיװ ןוֿפ סָאמ יד ןענַײז ןטסָאק :רענצלק ןענַײז טרָאּפסנַארט ןוֿפ

 רעמ םעד סיוא טבַײלק ןעמ ןוא ,ןינע רעקיטכיוו ַא זיא טַײצ ןעוו ןליֿפַא

 טנַײמ טַײצ ןוֿפ רעװנָא רעד לַײװ ,רַאֿפרעד סע ןעמ טוט ,געװ ןקידנטסָאק

 ,טֿפַארק ןוֿפ רעװנָא ןַא

 ַא וצ זיב ןרָאװעג טריֿפועד זיא טעברַא רעד ןוֿפ גנולייטעצ יד ןעוו

 ַא סיוא טסקַאװ ,טכַײל ןרָאװעג ןענַײז ןעלטימ-רעקרַאֿפ יד ןוא ,ךרע ןשּפיה

 יד ןוֿפ סקּווװ רעויטַאלער רעד ;סעירטסודניא ןוֿפ עיצַאזילַאקָאל עקיטנעק
 םעד טיול ןרעװ טרעלקרעד ןעק ייז טימ ךיז ןעמענ רַאֿפ סָאװ ןעגנורעקלעֿפַאב
 ,רעטנעצ ןלעירטסודניא ןדעי ןיא ןשטנעמ ןוֿפ סולֿפוצ רעד .,ּפיצנירּפ ןקיבלעז

 טרעװ ,רענױױװנַײא עקידרעירֿפ יד ןוֿפ גנורעמרַאֿפ ןוֿפ עטַאר יד ךיוא יװ
 עמוס רעד ןוֿפ ה"ד ;טעברַא רַאֿפ טלָאצ ןעמ סָאװ ןזַײרּפ יד ןוֿפ טמיטשַאב

 ןעװ .גנוגנערטשנָא עמוס רעד רַאֿפ ןעמוקַאב ןעק ןעמ סָאװ ןעלקיטרַא:ךיורבעג
 :עלעג ערעסערג יד תמחמ ּוװ ,רעצעלּפ ןיא ןֿפױל תוכָאלמ:ילעב זַא ,טגָאז ןעמ

 ןיא ןטקודָארּפ יד ןוֿפ לייט ןרעסערג ַא יז ןעמוקַאב עיצקודָארּפ רַאֿפ ןטייהנג
 ןענַײז סע ּוװ ,רעצעלּפ ןיא ןֿפױל ייז זַא ,סע טסייה ,תוריכש ןוֿפ םרָאֿפ רעד

 .סעילימַאֿפ ערעייז ןוא ךיז ןטלַאהֿפױא רַאֿפ ןעגנורעטש עטסנעלק יד ןַארַאֿפ

 ,רעצעלּפ ענױזַא ןיא רָאֿפ טמוק סָאװ ,לָאצ ןיא סקּוװ רעכיג רעד ויא ,ןכב
 עשירענגעק יד ּוװ ,רעטרע יד ןיא טקּוװ רעכעלטֿפַאשלעזעג ַא ןתמא יעד ןיא
 | .עטסנעלק יד ןענַײז ןטֿפערק

 עלע נָאיצקנוֿפ יד ןיא ץעזעג םעד טָא ןעמ טריּפש רָאלק רעקיניײװ טינ



 ןפיצנייֿפ עטשרע יד - רעסנעפס .הא 944

 סָאװ ,ןטֿפעשעג יד ןיא לַאטיּפַאק ןוֿפ סולֿפ רעד ,רָאֿפ ןעמוק סָאװ ןעגנורעדנע
 :רַאֿפ ןוא קרַאמ ןטסקיליב םעד ןיא ןֿפױק סָאד ;ןטיֿפָארּפ עטסערג יד ןביג
 רעד ןיא ןדָאטעמ עשימָאנָאקע רעמ ןריֿפנַײא סָאד ;ןטסרעַײט םעד ןיא ןֿפױק
 ןוא ;עיצובירטסיד רַאֿפ ןרוטנעגַא ערעסעב ןוֿפ גנולקיװטנַא יד ;עיצקודָארּפ
 יד ןיא טריטָאנ ןרעוו סָאװ ,לדנַאה ןוֿפ ןעמָארטש יד ןיא ןעגנורעדנע עלַא
 סָאװ ,גנוגעװַאב ַא ןזַײװַאב --- גָאט וצ גָאט ןוֿפ סעמַארגעלעט ןוא ןעגנוטַײצ
 .ענגעק ןוֿפ לּכה:ךס ןטסגעלק םעד טנגעגַאב יז ּוװ ,ןעגנוטכיר ןיא רָאֿפ טמוק
 ,ןעגנורעדנע יד טָא ןוֿפ ערעדעי ןריזילַאנַא רימ ןעװ םערָאװ .ןטֿפערק עשיר
 ,ןטקודָארּפ ןוֿפ ףדוע רימ ןענעייל לַאטיּפַאק ןֿפױא ןטנעצָארּפ טָאטשנָא ןעוו
 בױא ;הנויח ףיוא ןעמוקַאב ןבָאה רעטעברַא יד יװ םעד ךָאנ טבַײלב סָאװ
 זַא ,ףדוע רעסיורג רעדָא טנעצָארּפ רעסיורג רעטרעוו יד סיוא ןשטַײט רימ
 ,ןטַאטלוזער עטסערג יד טימ ןרָאװעג ןבעגעגסיוא זיא סָאװ ,טעברַא טניימ סע
 .יטעט:לקסומ טניימ ןטַאטלוװער עטסערג יד טימ ןבעגעגסיוא טעברַא ביוא ןוא
 -- ךעלגעמ טַײװ יו ןעגנורעטש ןדַײמױא לָאז סע זַא ,טריטקעריד ױזַא טייק
 עטריצילּפמָאק ןענַײז ןעגנונַײשרעד עלעיצרעמָאק עלַא יד טָא זַא ,רימ ןעעז
 .דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוֿפ סעיניל יד ןיא ןעייג סָאװ ,ןעגנוגעווַאב

 רשֿפא ןלעװ ץעזעג םעד ןוֿפ ןעגנודנעוװנָא עשיגָאלָאיצָאס יד טָא ןגעק
 רעד זַא ,ןגָאז ןלעװ עקינייא .תונעט עטרעקרַאֿפ ייווצ ןרעװו טלעטשעגסױורַא
 :עמ ַא זיולב טָאה ,ןרָאװעג טכיורבעג ָאד זיא רע יװ ,טֿפַארק ןוֿפ קורדסיוא
 ןיא ןביוטעג ןרעװ יז יװ ,ןשטנעמ ןגעװ ןדער זַא ;ןעניז ןשירָאֿפַאט
 .סיוא רעװיטַארוגיֿפ ַא זיולב זיא ,ןעגנַאלרַאֿפ עסיוועג ךרוד ןעגנוטכיר עסיוועג
 יד ןַא ,ןיא רעֿפטנע רעד .טקַאֿפ ןשייֿפ ַא ןוֿפ גנובַײרשַאב ןייק טינ ,קורד
 .ָארּפ יד זַא ,ךעלבעטשכוב ןשטַײטסױא ןעמ ףרַאד סעיצַארטסוליא עקיזזרעירֿפ
 רעגנוה ןוֿפ קורד רעד .עשיזיֿפ ןענַײז ןרָאװעג ןבירשַאב ןענַײז סָאװ ןסעצ
 דנַאטשוצ ןסיוועג ַא ןַײא טסילש סָאװ ,גנודניֿפמע ןַא ,טֿפַארק עלעוטקַא ןַא זיא
 טֿפור גנודניֿפמע יד סָאװ ,טייקיטעט ערעלוקסומ יד ןוא ,גנונַאּפש-ןוורענ ןוֿפ
 :רעק ַא ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא טֿפַארק רעד ןוֿפ גנודָאלסױא ןַא תמאב זיא ,סױרַא
 ;סַײג יד טריזילַאנַא ןעמ ביוא סָאװ ,גנודָאלסױא ןַא --- גנוגעװַאב רעכעלרעּפ
 / סעיניל יד ףיוא טייג יז זַא ,ןעמ טניֿפעג ,ןַײרַא טמענ יז סָאװ ןטקַא עקיט
 ,טֿפַאשלעזעג ַא ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד ןֿפרַאד ,ןכב ,דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוֿפ
 :רַאֿפ ,גנַאלרַאֿפ םענעי רעדָא םעד ןוֿפ ןבירטעג ןרעװ רעדילגטימ עריא סָאװ
 ,ןֿפפא םענעזיװַאב םעד ףיוא ,שירָאֿפַאטעמ טינ ,לעוטקַא ןרעװ ןענַאטש

 ענעדײשרַאֿפ יד זַא ,ןרעװ טכַאמעג ךעלגעמ ןעק הנעט עטרעקרַאֿפ ַא
 ביוא זַא ;ןעמזַיורט עטלצניקעג ןענַײז ,ןרָאװעג ןבעגעג ןענַײז סָאװ ,ןליּפשַײב
 זיא ,גנוגעװַאב ןוֿפ גנוטכיר רעד ןגעו ץעזעג םעד ןָא לָאמ ןייא טמענ ןעמ
 ערעדנַא עלַא טימ םענייא ןיא ןעגנוגעװַאב עכעלטֿפַאשלעזעג יד זַא ,טקַאֿפ רעד
 זױלב :ןרעֿפטנע ןעמ ןעק םעד ףיוא .רָאלק אליממ ןיוש ,ץעזעג םעד ןגלָאֿפ
 ,ןייג ױזַא ןזומ ןעגנוגעװַאב עכעלטֿפַאשלעזעג זַא ,גנוטּפױהַאב עטקַארטסבַא ןַא
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 טָאה סע רָאנ ;רענעייל ֿבור םעד וצ גנוגַײצרעביא ןייק טכַארבעג טינ טלָאװ
 יד ידּכ .געװ םעד ףיוא ןעיײג ײז יוזַא יװ ,ץזַײװַאב וצ טקיטייגעג ךיז
 ןעגנונַײשרעד יד טימ טקינײארַאֿפ ןַײז ןלָאז ןעגנוניישרעד עכעלטפַאשלעזעג

 ןוֿפ יװ ,סעיצַאילַארענעג ענױזַא זַא ,ךיז טרעדָאֿפ ,ןטרָאס ערעכַאֿפניײא ןוֿפ
 עקידנֿפערטַאב-ךַײלג וצ ןרעװ טריצודער ןלָאז ,עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ רעד
 ,גנוגעװַאב ןוא טֿפַארק ןוֿפ ןענימרעט ןיא טקירדעגסיוא ,סעיציזָאּפָארּפ

 יד ןגלָאֿפ ןטרָאס ענעדײשרַאֿפ יד טָא ןוֿפ ןעגנוגעװַאב עכעלטֿפַאשלעזעג
 ןוֿפ בייהנָא ןיא ןרָאװעג ןֿפורעגנָא ןענַײז סָאװ ,ןּפיצנירּפ עטמַאטשענּפָא ייווצ
 ,ןעגנוגעװַאב ענױזַא זַא ,ןקרעמַאב רימ ןענעק סנטשרע .,גנולדנַאהּפָא רעד טָא
 יו ,ץנעדנעט ַא ןבָאה ,ןעגנוטכיר ענעבעגעג ןיא קעװַא לָאמ ןייא ןענַײז סָאװ
 ַא ןעגנוטכיר עקיזָאד יד ןיא רעטַײװ ןייגוצנָא ,ןעגנוגעווַאב ערעדנַא עלַא
 ,ןעלקיטרַא עסיועג ףיוא עדָאמ ַא ,עקינַאּפ ַא רעדָא עינַאמ עלעיצרעמָאק
 :נײא ערעלֹוּפָאּפ ַא רעדָא ,עיצַאטיגַא עשיטילָאּפ ַא ,גהנמ רעכעלטֿפַאשלעזעג ַא
 רעלעניגירַא רעד יװ ,םעד ךָאנ טַײצ עגנַאל ַא גנַאג ןַײז ןָא טלַאה ,שינעדייר
 םיא ןטֿפערק עשירענגעק ךיז ןרעדָאֿפ סע ןוא ,טרעהעגֿפױא ןיוש טָאה לַאװק
 .מָאק רעד ןוֿפ ךרע םעד ןיא זַא ,ןקרעמַאב ןעמ ףרַאד סנטייווצ ,ןלעטשוצּפָא
 ןטייקטיירדעג יד ןענַײז ױזַא ,ןטֿפערק עכעלטֿפַאשלעזעג יד ןוֿפ טייקטריצילּפ
 .ֿפיױנוצ ערעלוקסומ ייר עטלקיװרַאֿפ יד .ןעגנוגעװַאב עכעלטֿפַאשלעזעג יד ןוֿפ
 וצ סָאװ טימ ןבָאה לָאז רע ידּכ ,ךרוד טריֿפ הכָאלמ.לעב רעד סָאװ ,ןעגנוָיצ
 ןזַײװַאב ,זיוה ןשינכש ןיא רעקעב םַײב טגיל סָאװ ,טיורב לבעל ַא ןֿפױק
 ןעגנולטימרַאֿפ יד ןעוו ,גנוגעװַאב ןוֿפ ןגעוומוא יד ןרעװ סע סיורג יװ ,זדנוא
 רעמ יד ךרוד טרירטסוליא רעסעב ךָאנ זיא סָאװ תמא ןַא --- קילָאצליֿפ ןרעוו
 ןזָאל סָאװ ,סעיצקַא ענױוזַא רעגייטש ַא ;סעיצקַא עכעלטֿפַאשלעזעג עכעלטנֿפע
 רעטלע רעד ףיוא ןַאמסטֿפעשעג ןכַײרגלָאֿפרע ןַא ןעמעננַײרַא טימ סיוא ךיז
 .טנעמַאלרַאּפ ןיא

 .ַאב רעכעלדנע רצזדנוא זיא סָאװ ,ןגערֿפ רימָאל רעטציא ןוא ,81 8
 םעד טָא ןיא טלדנַאהַאב ןבָאה רימ סָאװ ,תמא םענײמעגלַא םעד רַאֿפ זַײװ
 :יּפמע ןַא יװ טושּפ ןעמעננָא םיא רימ ןזומ ?לטיּפַאק ןקידרעירֿפ םעד ןיא ןוא
 :עגסולש ַא יװ ןרעװ טלעטשעגטסעֿפ ןעק רע רעדָא ,עיצַאזילַארענעג עשיר
 םעד ןעזנַײא רעירֿפַא ןיוש טעװ רעזעל רעד ?תמא ןרעֿפיט ךָאנ ַא ןוֿפ גנַארד
 םענעי ןוֿפ ןריֿפסױרַא ךיז טזָאל תמא רעד זַא ,ןעניֿפעג ןלעװ רימ .רעֿפטנע
 .טיובעג זיא טֿפַאשנסיװ עצנַאג יד ןכלעוו ףיוא ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ דוסי

 :ײשרַאֿפ ןיא ןטֿפערק עקידנעיצוצ עכעלטע ןעו ,רעגייטש ַא זיא יו
 עיציזָאּפמָאק רעד טול .רעּפרעק םענעבעגעג ַא ףיוא ןקריוו ןעגנוטכיר ענעד
 ייוצ עדעי רַאֿפ ןעניֿפעג ןעמ ןעק ,ןסייוו רעקיטַאמעטַאמ יד יװ ,ןטֿפערק ןוֿפ
 ןֿפױא ןכַאמ טעװ סָאװ ,גנוטכיר ןוא עמוס ַאזַא ןוֿפ טֿפַארק עקיצנייא ןַא יז ןוֿפ
 רֶעֹד ןיא עיניל עכַײלג ַא ןעיצ לָאז ןעמ ןעוו .גנוקריוו עכַײלג יונעג א רעּפרעק
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 ץכַײלג ייװצ יד טָא ןוֿפ גנעל יד ביוא ןוא ,ייז ןוֿפ רערעדעי ןוֿפ גנוטכיר
 ןעמ ביוא ןוא ,ןטֿפערק יד ןוֿפ עמוס רעד וצ לענָאיצרָאּפָארּפ ןַײז לָאז סעיניל
 :עדנַא רעד וצ לעלַארַאּפ עיניל ַא ןעיצ עיניל רעדעי ןוֿפ דנע םעד ןוֿפ לָאז
 רעד טעװ טלָאמעד ,סםַארגָאלעלַארַאּפ ַא ןכַאמסױא לָאז סע זַא ױזַא ,רער
 .ןוֿפ גנוטכיר ןוא עמוס יד ןלעטשרָאֿפ םַארגָאלעלַארַאּפ םעד טָא ןוֿפ לַאנָאגַאיד
 יװ ,טֿפַארק עטנַאטלוזער ַאזַא .ייווצ יד וצ טנעלַאװיװקע זיא סָאװ ,טֿפַארק ַא
 רעצנַאג רעד ןיא ןטֿפערק רָאּפ רעדעי רַאֿפ ןעניֿפעג ןעמ ןעק ,יז טֿפור ןעמ
 ןטנַאטלװזער ענױזַא ןוֿפ רָאּפ רעדעי רַאֿפ ןעניֿפעג ןעמ ןעק ךיוא ױזַא .עּפורג
 עלַא ייז ןעמ ןעק ,סעצָארּפ םעד קידנרזחרעביא ןוא .טנַאטלוזער ןקיצנייא ןַא
 ת"ד ,עטצעזעגנגעק ןוא עכַײלג ןענַײז ייווצ יד טָא ביוא ,ייווצ וצ ןריצודער
 .ָאב ןייק רָאֿפ טינ טמוק ,טֿפַארקיצ ערעסערג ןייק טינ טָאה עיניל ןייק ביוא
 :עװַאב טעװ ,עכַײלג ןייק טינ רעבָא ,עטצעזעגנגעק ןענַײז ייז ביוא ,גנוגעוו
 ןענַײז ייז ביוא ןוא ,טֿפַארק רערעסערג רעד ןוֿפ גנוטכיר רעד ןיא ןייג גנוג
 ןיא ןייג גנוגעװַאב יד טעװ ,עטצעזעגנגעק ןייק טינ ןוא עכַײלג ןייק טינ
 זיא ןלַאֿפ יד טָא ןוֿפ ןדעי ןיא םערָאװ .טנַאטלוזער רעייז ןוֿפ גנוטכיר רעד
 טָא ןוא .טֿפַארקנגעק ןייק טינ טָאה סָאװ גנוטכיר ןייא ןיא טֿפַארק ַא ןַארַאֿפ
 רעטצעזעגנגעק ַא ךרוד טריזילַארטיײנ טינ טרעוו סָאװ ,טֿפַארק ענעבילבעג יד
 ןגָאז .טקריװ יז ּוװ גנוטכיר רעד ןיא רעּפרעק םעד ןגעװַאב זומ ,טֿפַארק
 -- ,גנוקריוו ַא ןָא ןרעו ןבעגעגסיוא ןעק טֿפַארק ַא זַא ,ןגָאז טניימ טרעקרַאֿפ
 ןעק טֿפַארק זַא ,ארֿבס ַאזַא ןוא ,טֿפַארק עטנעלַאװיװקע ןַא קידנֿפַאש טינ
 ,טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד ןענעקיײלרַאֿפ טניימ ,ןריטסיסקע וצ ןרעהפיוא

 :ענ ןעגנויצוצ טָאטשנָא ףיוא זַא ,ןייז וצ ףיסומ קיטיינ םיוק זיא סע
 ןוא ;טוג יזַא טקנוּפ טנעמוגרַא רעד סיוא טלַאה ,ןדנַאטשרעדיװ רימ ןעמ
 .ןוט וצ ןבָאה ,ןדנַאטשרעדיװ ןוא ןעגנולצוצ ,עדייב ּוװ ,סיוא ךיוא טלַאה רע
 רעד ןוֿפ עיניל רעד ןיא טייג גנוגעװַאב זַא ,ץעזעג רעד זַא ,רימ ןעעז ױזַא
 רעדָא ,דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוֿפ עיניל רעד ןיא רעדָא ,גנויצוצ רעטסערג
 ןוֿפ עיצקודעד עקידנעװטיונ ַא זיא ,עדייב יד ןוֿפ טנַאטלוזער םעד ןיא
 ,ןזַײװַאב עלַא רעבירַא טנַײטש סָאװ ,תמא ןקידהליחּתכל םענעי

 יז טרעװ ,םרָאֿפ רעטסכַאֿפנײא ריא וצ גנוטּפױהַאב יד רעטנורַא טריֿפ
 זַא ,רעשמ ךיז טַײז .טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד ןוֿפ אצוי:לעוּפ ַא רערעלק ךָאנ
 טָאה סָאװ ,גנַאטש ַא ןוֿפ רעדָא לדער ַא ןוֿפ רעטנורַא ןעגנעה ןטכיוועג ייווצ
 ןשטנעמ ליוװצ יו רָאֿפ ךיז טלעטש ,רעסעב ךָאנ רעדָא } סמערָא עכַײלג ייווצ
 סָאד זַא ,ןלַאֿפ ענױזַא ןיא ןגָאז רימ .ךיז וצ ןרעדנַא םעד רענייא ןּפעלש
 שטנעמ רערעקרַאטש רעד זַא רעדָא ,ןזָאלרעטנורַא ךיז סעוװ טכיוועג ערערעווש
 ױזַא יו ,זדנוא טגערֿפ ןעמ ןעװו ןוא .ךיז וצ ןרעכַאװש םעד ןעיצוצ טעוו
 זיא שטנעמ רעכלעוו רעדָא ,ערערעװש סָאד זיא טכיוװעג רעסָאװ ,רימ ןסייוו
 טֿפַאש סָאװ ,רעד זיא סע זַא ,ןרעֿפטנע זיולב רימ ןענעק ,רערעקרַאטש רעד
 ןַײװַאב רעקיצנייא רעודנוא .טיצ רע ןיהּוװ גנוטכיר רעד ןיא גנוגעװַאב ַא
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 ןענעק רימ זַא רעבָא ביוא .טֿפַאש יז סָאװ גנוגעװַאב יד זיא טֿפַארק רעמ ןוֿפ

 גנוגעװַאב רעד ךרוד ךָאנ ,ערעסערג יד ןיא ןטֿפערק ייווצ ןוֿפ עכלצוו ,ןסיוו

 זַא ,גנוטּפױהַאב יד ןיא טלָאמעי ,גנוטכיר רענעגייא ריא ןיא טֿפַאש יז סָאװ

 רימ ןעוו .םזַיורט ַא ,גנויצוצ רעד ןוֿפ גנוטכיר רעד ןיא רָאֿפ טמוק גנוגעװַאב

 ןוֿפ זַא ,הרעשה רעד רַאֿפ גנוקיטכערַאב ַא ןכוז ןוא קירוצ טירט ַא ךָאנ ןעײג

 ןיא גנוגעװַאב טֿפַאש עכלעוו ,ערעסערג יד זיא ןטֿפערק עטצעזעגנגעק ייווצ

 םעד ץוחַא דנורג רעדנַא ןייק טינ רימ ןעניֿפעג ,גנוטכיר רענעגייא ריא

 :ַארטיינ טינ זיא סָאװ ,טֿפַארק רערעסערג רעד ןוֿפ לייט רעד זַא ,ןַײזטסּוװַאב

 .ַאב סָאד -- גנוקריוו ןַײז ןעגנערבסירַא זומ ,רערענעלק רעד ןוֿפ טריזיל

 ךיז זומ רָאנ ,ןדניװשרַאֿפ טינ ןעק טֿפַארק ענעבילבעג יד טָא זַא ,ןַײזטסּוװ

 ?טסּוװַאב סָאד ה"ד ;גנורעדנע רעקידנֿפערטַאב-ךַײלג ַא סעּפע ןיא ןזַײװסױרַא

 ,םויק ַא טָאה טֿפַארק זַא ,ןַײז

 יא ענעדיײשרַאֿפ לָאצ ןייק זַא ,ןקרעמַאב ןעמ ןעק רעירֿפ יו ָאד ךיוא

 ןבעג טינ ןעק ,טײטשַאב לטיּפַאק רעד טָא עכלעוו ןוֿפ יד יו ,סעיצַארטסול

 םעד ןוֿפ טקעריד ןעיצ ןעק ןעמ סָאװ ,סולש םעד טייקרעכיז ערעסערג ןייק

 עכַאֿפנייא יד ןיא יװ ,ןלַאֿפ עלַא ןיא םערָאװ .ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ דוסי ןכעלדנע

 ןריציֿפיטנעדיא רימ ןענעק ,ןרָאװעג ןבעגעג טשרָאקָא ןענַײז סָאװ ,ןליּפשַײב

 ןענעק רימ .גנוגעװַאב רענעמוקעגסױרַא רעד ךרוד רָאנ טֿפַארק ערעסערג יד

 ןיא גנוגעװַאב ַא ןעמוקעגרָאֿפ זיא סע זַא ,זַײװַאב ןייק ןגירק טינ לָאמ ןייק

 תויה ;טֿפַארק רערעסערג רעד ןוֿפ גנוטכיר רעד ןיא ץוחַא גנוטכיר רעדנַא ןַא

 עויטַאלער רעייז זיא ןטֿפערק ןשיװצ סיירג רעװיטַאלער ןוֿפ סָאמ רעזדנוא

 ?רַאֿפ יד יװ גנַאל ױזַא זַא ,רָאלק זיא סע ןוא ,גנוגעװַאב ןֿפַאש וצ טֿפַארק

 ןייק ןעק ,ןֿפא םעד ףיוא טמיטשַאב טרעװ ןטֿפערק ןוֿפ סיירג עקידנכַײלג

 רעד ןוֿפ ץעזעג ַא וצ טייקרעכיז רעמ ןבעגוצ טינ ןליּפשַײב ןוֿפ גנורעמרַאֿפ

 ןוֿפ םויק םעד ןוֿפ טקעריד ןעגנורדעג זיא סָאװ ,גנוגעװַאב ןוֿפ גנוטכיר

 .טֿפַארק

 ןרעוו טריֿפעגסױרַא ךיוא ןעק תמא ןקידהליחּתכל ןקיבלעז םעד טָא ןוֿפ

 ףיוא ןביהעגנָא ךיז לָאמ ןייא טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב ַא זַא ,ּפיצנירּפ רעד

 ףיוא רעטעּפש ךיוא ןייג ריא ןוֿפ הביס ַא ןיילַא טרעוו ,עיניל רעסיוועג ַא

 טגעװַאב סָאװ ,ףָאטש זַא ,קינַאכעמ ןיא עמָאיסקַא יד .עיניל רעקיבלעז רעד

 ,טרעטשעג טינ טרצװ רע בוא ,טעװ ,גנוטכיר זיא סע רעכלעוו ַא ןיא ךיז

 ןַא זולב זיא ,טייקכיג רעטרענעלקרַאֿפטינ ַא טימ גנוטכיר רענעי ןיא ןֿפױל

 2ַאב ַא ןיא סָאד םערָאװ ;טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד ןגעװ גנוטּפױהַאב עטקערידמוא

 ?רעק ַא ןגָארטרעבירַא ןיא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סָאװ ,טֿפַארק יד זַא ,גנוטּפױה

 ,טַײצ רעסיוועג ַא ןיא עיניל רעסיװעג ַא ןוֿפ גנעל רעסיוועג ַא רעביא רעּפ

 זומ סָאד ןוא --זַײװסױרַא ןכַײלג ַא סעּפע קידנֿפַאש טינ ןדניװשרַאֿפ טינ ןעק

 *רעביא קידרצטַײװ ַא ,ןטֿפערק עשירענגעק ןייק טינ טנגעגַאב יז ביוא ,ןַײז

 ,טייקְכיִג רעקיבלָעז רעד טימ גנוטכיר רעקיבלעז רעד ןיא ךיז ןגָארט
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 חרכהב טמוק ,ףָאטש רעביא טײג סָאר ,ףָאטש ןוֿפ לַאֿפ םעד ןיא
 .טריצילּפמָאק רעמ ליֿפ ןטייקיטעט יד ָאד ןענַײז סיוועג ,ריֿפסױא רעכַײלג ַא
 ןטרַאה ַא רעביא רעדָא ךרוד לַאנַאק ןסיוועג ַא ןיא טייג סָאװ ,טײקיסילֿפ ַא
 טײט ַא טרילרַאֿפ ,דרע רעד ןוֿפ ךַאלֿפרעביײא םעד ףיוא רעסַאװ ונַײהד ,ףָאטש
 סױטשנעמַאזוצ ןוא גנובַײר ךרוד ,ץיה ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא גנוגעװַאב ןַײז ןוֿפ
 .ָב ןַײז ןוֿפ לייט ַא ְךָאנ .קעדסולֿפ ןַײז ףיונוצ ןלעטש סָאװ ,ןֿפָאטש יד טימ
 ןעגנולכיורטש ןוֿפ ןטֿפערק יד קידנעמוקַײב ןרעװ טכױרברַאֿפ ןעק גווגעוו
 ןלַאֿפעגנַײרַא זיא סָאװ ,סעּפע קעװַא טקור םָארטש רעד ןעוו לשמל ,געוו ןֿפױא
 ןרעװנָא יד רעטנורַא טנכער ןעמ יװ םעד ךָאג רעבָא .לַאנַאק םעד טּפָאטשרַאֿפ ןוא
 שדעי טייג ,ןעמרָאֿפ ערעדנַא ףיוא ןרָאװעג טרעדנערַאֿפ זיא עכלעוו ,טֿפַארק ןוֿפ
 ןַײז ןוֿפ ןובשח ןֿפױא רעסַאװ ןוֿפ גנוגעװַאב רעד ןוֿפ גנורענימ עקידרעטַײװ
 .ּמִא ןַײז טרענעלקרַאֿפ טע סָאװ טימרעד ,אֿפוג לַאנַאק םעד ףיוא ןריגַאער
 סָאװ גנוגעװַאב רעד ןיא סױרַא ךיז טזַײװ גנוריגַאער ַאזַא :טֿפַארק עקידנטלַאה
 ײז טגָארט רעסַאװ סָאד ןעװו ,ןעמוקַאב לַאנַאק ןוֿפ ןלייט ענעסירעגפָא יד
 טָא וצ עיצַארטסוליא עקידנעטש ַא זיא ןגעװכַײט ןוֿפ גנודַײנשכרוד יד .קעװַא
 ,תמא םעד

 ךרוד טייג סָאװ ,גנוגעװַאב ןוֿפ לַאֿפ רעד זיא טרעטנָאלּפרַאֿפ רעמ ךָאנ
 ַא ןוֿפ גנודָאלסיױא יד יװ ,ןרעדנַא ןַא וצ לייט ןייא ןוֿפ עילַאװכ ַא יו ףָאטש
 גנורעדנע עשימעכ עסיוועג ַא ןרעװ ןעק סע .ןבעװעג ץלַאמינַא יד ךרוד וורענ
 זיא רע יוװ ,טיירג רעקינייװ םיא טכַאמ סָאװ ,געוו םענעגנַאגעגכרוד םעד ןיא
 ןַײװליײט ןעק אֿפוג גנוגעװַאב יד רעדָא ,םָארטש ַא ןזָאלוצכרוד ,רעירֿפ ןעוועג
 ונַײהד ,טֿפַארק ןוֿפ םרָאֿפ רעקידנטלַאהרַאֿפ רעסיוועג א ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאֿפ
 טרענעלקרַאֿפ טַײצ ַא רַאֿפ טרעװ טֿפַארק עקידנריֿפכרוד רעייז ּוװ ,ןלַאטעמ ַײב
 יד ,טֿפַאש אֿפוג עירטקעלע רעד ןוֿפ ןייגכרוד סָאד סָאװ ,ץיה רעד בילוצ
 .עדנע ןַא ביוא ,ןעגנורעדנע-רוטקורטס ערעסָאװ ,רעבָא זיא עגַארֿפ עכעלקריוו
 יד ץֹוחַא ,ףָאטש םענעגנַאגעגכרוד םעד ןיא ןֿפַאשעג טרעו ,רָאֿפ טמוק גנור
 םעד רעסיוא ערעדנַא עלַא ץֹוחַא -- ןטֿפערק עקידנרעדורעצ עקילעֿפוצ
 ןוֿפ טמוק סָאװ ,ךעלמענ ,ףָאטש םעד ןוֿפ דנַאטשרעדיװ ןקידנעװטיונ
 .ֿפױא רעזדנוא ןצעגערגַאב רימ ביוא ,ןלייטלצנייא ענַײז ןוֿפ עיצרעניא רעד
 רָאנ ,טרעדנערַאֿפ טינ טרעוו סָאװ ,גנונעװַאב רעד ןוֿפ לייט םעד ףיוא קרעמ
 זַא ,טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד ןוֿפ אנקסמ ַא סע זיא טלָאמעד ,גנַאג ןַײז ןָא טלַאה
 ןרעדנע וצ ןרָאװעג ןָאטרַאֿפ זיא סָאװ ,טֿפַארק רענעבילברַאֿפ רעד טָא ןופ לֿפיױװ
 ,יבייו ןזָאלרעביא ייז יז זומ ליֿפ ױזַא ףיוא ,ןלייטלצנייא יד ןוֿפ עיציזָאּפ יד
 .גנוטכיר רעקיבלעז רעד ןיא גנוגעװַאב ערעקיטעּפש יד ןרעטש וצ חוּכב רעק

 םעטסיס=ןענוז יד סָאװ ,ןעגנורעדנע עֶלַא ןיא רָאֿפ סע טמוק ױזַא טָא
 ןעגנורעדנע עלַא ןיא ;רעטציא סױרַא טזַײװ ןוא רעירֿפ ןזיװעגסױרַא טָאה
 ערָאק רעד ןיא רעטציא רָאֿפ ךָאנ ןעמוק סָאװ ןוא ןעמוקעגרָאֿפ ןענַײז סָאװ
 ,עיצקנוֿפ ןוא גנולקיװטנַא רעשינַאגרָא ןוֿפ ןסעצָארּפ עלַא ןיא ;דרע רעד ןוֿפ
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 ,רעּפרעק ןֿפױא ןכַאמ ייז סָאװ ,ןעגנוקריוו יד ןוא ןטייקיטעט עקיטסַײג עלַא ןיא

 יד -- ןטֿפַאשלעזעג ןיא טייקיטעט ןוא רוטקורטס ןוֿפ ןעגנורעדנע עלַא ןיא ןוא
 ןרעװ ,ןעגנורעדנע עקיזָאד יד ןיא ןסָאלשעגנַײא ןענַײז סָאװ ,ןעגנוגעװַאב עלַא
 רָאנ ּוװ .ןרָאװעג ןּפירשַאּב ןביוא זיא סָאװ ,ןֿפוא םעד ףיוא טמיטשַאב חרכהב
 ּוװ .טֿפַארק רעטסערג רעד ןוֿפ גנונעװַאב יד ןַײז יז זומ ,גנוגעװַאב ןעעז ררימ

 ןיא ,גנוטכיר רענעבעגעג ַא ןיא קידנקריוו טֿפַארק עטסערג יד ןעעז רימ רָאנ

 ןטלַאה סָאװ ,ןתמא ןענַײז יד טָא .גנוגעװַאב יד ןייג ןומ גנוטכיר רענעי

 ,ןעגנונַײשרעד ןוֿפ ןסַאלק עכעלטע ןיא רעדָא סַאלק ןייא ןיא רָאנ טינ סא

 ןוֿפ ןסיו רעזדנוא עכלעוו ךרוד ,ןתמא עלַאסרעװינוא ענעי וצ ןרעהעג ייז רָאנ !

 .טקינײארַאֿפ טרעוו ללכב ןעגנוניײשרעד
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 לטיּפַאק רעטנעצ

 גנוגעװַאב ןופ םטיר רעד

 ,רעסַאװ ןֿפױא קַיור טגיל סָאװ ,ףיש ַא ןוֿפ לדנעֿפ סָאד ןעו .82 8
 עטכַײל םעד ףיוא ךיז ןקועמַאב ,לטניוװ ַא ןוֿפ ןעמוקנָא סָאד ןזַײװַאב ןָא טבייה
 ןַײז וצ גערב ןטקיטסעֿפעגוצ ןַײז ןוֿפ ןעייג סָאװ ,ןעגנוגעװַאב עקידעילַאװכ
 ןּפַאלקּפָא רעייז ןוא ,ןרעטַאלֿפ וצ ןָא ןעלגעז יד ןבייה דלַאב ,גערב ןעַײרֿפ
 .טזָאלב טניו רעד רעקרַאטש סָאװ ,רעקיטסַאה טרעװ םיובלגעז םעצד ןָא ךיז
 ךרוד ענעזָאלבעגֿפױא ןצנַאג ןיא קידנענַײז ,טסעֿפ ךיז ןטלַאה ייז ןעוו וליֿפַא
 טימ ןגערב עַײרֿפ ערעייז ןרעטיצ ,קירטש ןוא ןעגנַאטש יד ןוֿפ גנונַאּפש רעד
 טזַײװַאב ,טניוומערוטש ַא ןעמוקנָא לָאז ןוא .טניװ ןוֿפ סיר ןרעקרַאטש ןדעי
 ,קירטשטסַאמ יד ףיוא טגַאה יד קידנגײלֿפױרַא טריּפש ןעמ סָאװ ,לסיירט רעד
 ,טזַײװַאב טניוו םענוֿפ ףַײֿפ ןוא גָאי רעד תעב ;טרירביװ גרַאוװקירטש סָאד זַא
 טגנערב גערב ןֿפױא .ןעגנוגעװַאב עקידעילַאװכ ןֿפַאשעג ןרעוו םיא ןיא ךיוא זַא
 טנגעגַאב רע סָאװ ןכַאז יד ןוא םָארטשטֿפול םעד ןשיװצ ףמַאק רעד סױרַא
 ןיא עלַא ןרעטיצ רעמייב יד ןוֿפ רעטעלב יד .טייקיטעט עשימטיר  ַאזַא ךיוא
 טגייּב םיוב רעטצישַאב-טינ רעדעי ןוא ,ךיז טגיװ גַײװצ רעדעי ;םערוטש םעד
 ףיוא ךעלסקיוועג עטנקירטרַאֿפ יד ןוא ךעלטעלבזָארג יד .קירוצ ןוא ןיהַא ךיז
 ,רעדלעֿפ:האוֿבּת עקיַײברעד יד ןיא ןעגנַאז יד רעסעב ךָאנ ןוא ,סעקנָאל יד
 טסעֿפ רעמ יד וליֿפַא .ןעגנוגעװַאב:ּפָארַא-ןוא-ףורַא עקיבלעז יד סױרַא ןוַײװ
 ַאזַא ףיוא טינ שטָאכ ,לסיירט ןכעלנע ןַא סיוא טינ ןדַײמ ןכַאז עקידנעייטש
 ןיא זה ןכרוד טליֿפ ןעמ סָאװ ,רעטיצ רעד טזַײװַאב סָאד יו ,ןֿפוא ןרָאלק
 .םערוטש ןקרַאטש ַא ןוֿפ ןלַאֿפנָא יד

 ןכַאז יד ףיוא ןעגנוקריוו ענײמעגלַא עקיבלעז יד ןכַאמ ןעמָארטשרעסַאװ
 עקידרעסַאװרעטנוא יד .טֿפול ןוֿפ ןעמָארטש יד יװ ,געוו ןיא ייז ןעייטש סָאװ
 ,דבָע וצ דנע ןוֿפ קידעילַאװכ ךיז ןעלקָאש ,לכַײט ַא ןטימ ןיא - ,ןזָארגדליװ
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 :רַאֿפ רעטצעל רעד ןוֿפ ןרָאװעג ןגָארטרַאֿפ ןענַײז סָאװ ,ןגַײװצ ענעכָארבעגּפָא

 זיא םָארטש רעד ּוװ ,טנורג ןֿפױא טרעטנָאלּפרַאֿפ ןגיל ןבילבעג ןוא גנוצײלֿפ

 ךרע יֿפל רעקיטסַאה רעדָא רעמַאזגנַאל ,ּפָארַא ןוא ףירַא ךיז ןגעװַאב ,קיטסַאה

 עסיורג ּוה ,יּפיסיסימ רעד ןיא יװ ,ןכַײט עסיורג ןיא ןוא ;סיירג רעייז ןוֿפ

 ןיא ןגירקעג ןבָאה ייז סָאװ ןעמָאנ רעד טזַײװַאב ,ןטלַאהרָאֿפ ןרעו רעמייב

 .ַאב .שימטיר ךיז ןגעװַאב ייז זַא ,(סרעגעז יד) טפ8וטץס{8  ,ןטנגעג ענעי

 ןוא םָארטש םעד ןשיװצ טֿפַאשרענגעק רעד ןוֿפ גנוקריװ יד רעדיװ טקרעמ

 ףיוא קעדטנורג םעד ןוֿפ גנוקריװ יד ּוװ ,רעצעלּפ עכַאלֿפ ןיא ,לַאנַאק ןַײז

 ךיז טֿפַאש סע יװ ,רימ ןעעז ,קיטכיזנָא יא םיא רעביא טסילֿפ סָאװ רעסַאװ םעד

 יד ןרידוטש רימ ןעװ ןוא .סעילַאװכ-רעהַא -ןוא -ןיהַא ייר ַא -- ןעלזַײרק ַא

 רעסַאװ ןקידנגעװַאב ךיז םעד ןשיװצ ןָא טייג סָאװ ,גנוקריוװנגעק ןוא גנוקריוו

 ףיױא םגה ,ּפיצנירּפ ןטרעלקרעד םעד ץלַא רימ ןעניֿפעג ,ןגערב ענַײז ןוא

 נָא םעד ןיא יװ ,לכַײט םעניילק ןדעי ןיא םערָאװ ,ןֿפוא םענעדײשרַאֿפ ַא

 ןוֿפ םָארטש םענוֿפ ןגייבסיוא יד ןכַאמ ,ךַײט ןסיורג ןדעי ןוֿפ געװ ןטנכייצעג

 :ַאב עקידעילַאװכ עקיטַײז ַא געװ ןטלדיירדעג ןצנַאג ןַײז ףיוא טַײז וצ טַײז

 וליֿפָא זַא ,ךעלדַײמרַאֿפמוא ױזַא זיא סָאװ ,גנוגעװַאב-רעהַא .ןוא ?ןיהַא ןַא -- גנוגעוו

 *ֵעג ַא ףױא טַײצ רעד טימ ךיז טרעדנע לַאנַאק רעטכַײלגעגסױא ךעלטסניק ַא

 זיא רעסַאװ סָאד ּוװ ,ןקרעמַאב ןעמ ןעק ןעגנונַײשרעד עכעלנע ,ןטלגנעלש

 טּפעלש ןעמ ןעװ .םעד רעביא ךיז טגעװַאב ףָאטש רעטרַאה ַא ןוא סקידעייטש ַא

 ,לסיירט םעד ןוֿפ ןעמ טעז ,חוּכ סיורג טימ רעסַאװ ןכרוד טַײז ַא ןָא ןקעטש ַא

 ןוֿפ דנַאטשוצ ַא ןיא זיא ןקעטש רעד זַא ,טנַאה רעד וצ רעביא טיג רע סָאװ

 ףרַאד ,רעוויסַאמ ַא זיא רעּפרעק רעקידנגעװַאב ךיז רעד ןעװ וליֿפַא ,טיצַארביװ

 גנוקריװ עקידװעריּפש ַא ןגירק וצ טֿפַארק עסיורג ַא ןדנעװנָא רָאנ ןעמ

 יז ןעװ ,רעֿפמַאדןֿפױרש ַא ןוֿפ ףירש יד ,לשמל :טרָאס ןקיבלעז םעד ןוֿפ

 ןעלסיירט טכַאמ ,םטיר ןקיטסַאה ַא ןיא ןַײרַא טלַאֿפ רָאנ ,ךעלטַאלג טינ ךיז טיירד

 ,ףיש עצנַאג יד

 יד רעביא קישטימס ַא טיצ ןעמ ןעו ,סױרַא טמוק סָאװ גנַאלק רעד

 רעד ךרוד ןֿפַאשעג ןרעװ סָאװ ,סעיצַארביװ זדנוא טזַײװַאב ,סענורטס:לדיפ

 ;נורַא טריבורּפ ןעמ ןעװ .ןטרַאה ַא רעביא רעּפרעק ןטרַאה ַא ןוֿפ גנוגעװַאב

 סע טיג ,ןישַאמ.לבוה רעדָא .יירד ַא טימ עקשזורטס עקיד ַא ןעמענרעט

 םעד ןיא סעילַאװכ ייר ַא טֿפַאש ןוא טַארַאּפַא ןצנַאג םעד לסיירט ןקרַאטש ַא

 טצינשרַאֿפ סָאװ לגניי רעדעי .טדַײנש ןישַאמ יד סָאװ ,ץלָאה רעדָא ןזַײא

 ,ךַאלֿפ ןטַאלג ַא ןכַאמ וצ ךעלגעממוא זיא סע זַא ,סיוא טניֿפעג לֿפירג ןַײז

 רעד ףיא עקליּפ ַא טלקַײק ריא ןעו ,רעטלבירדעצ ַא סױרַא טמוק סע רָאנ

 רעמ ּפָארַא ןוא ףױרַא לָאמ עלַא ךיז יז טגעװַאב ,זַײא ןרעביא רעדָא דרע

 ץנַאג טֿפױל יז ןעװ ,קיטכיזנָא זיא סָאװ ,גנוגעװַאב ַא -- רעקינייװ רעדָא

 .כיג יד ןעװ ,גיוא ןזיולב ןטימ ןעז סע ןענעק וצ ןיילק וצ טרעוו רעבָא ,ךיג

 םוקלוֿפ יװ ןוא ,סעניש יד ןַײז טינ ןלָאז סע טָאלג יװ ,רענעלק טרעוװ טייק
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 .ךַײמרַאֿפמוא גוצ-ןַאבנזַײא רעד טעװ ,סענָאגַאװ יד ןַײז סינ ןלָאז סע טיובעג

 .ַאב ךיז ַא ןעוו וליֿפַא .ּפָארַא ןוא ףױרַא ןוא טַײז וצ טַײז ןוֿפ ןעלסיירט ךיז ךצל
 טוייוװ ,סיוטשנעמַאזוצ ַא ךוֿפ טלעטשעגּפָא גנולצולּפ טרעוו רעּפרעק רעקידנגעוו

 .ַאלקנָא רעד ,סרעּפרעק עדייב םערָאװ ,סױרַא ץלַא םטיר ןוֿפ ץעועג רעד ךיז

 .רעטיצ ןוא ,ןרעטיצ ןָא ןבייה ,ןרָאװעג טּפַאלקעגנָא זיא סָאװ רעד ןוא רעּפ
 ,ךעלטנייוועג סע ןקרעמַאב ר"מ יװ קיגייװ ,גנוגצװַאב עשימטיר ַא זיא שינ
 עלַא ןביג ןטייקיטעט ערצעזדנוא סָאװ ,ןסלוּפמיא יד זַא ,רעכיו רעבָא סע זיא
 .סעיצַארביװ ןיא ייז ךרוד רעביא ךיז ןבינ ,ןכַאז עקימורַא יד וצ רעביא עלַײװ
 זַא ,ךיז ןגַײצרעביא וצ ּפָאקסעלעט ןקרַאטש ַא ךרוד ןקֹוק רָאנ ףרַאד ןעמ
 .רעמיצ ןצנַאג םעד לסיירט ַא טיג ץרַאה ןוֿפ ּפַאלק רעדעי

 ךעלמענ---סַאלק רעדנַא ןַא ןוֿפ ןעגנוגעוװַאב וצ רעבירַא ןעייג רימ ןעוו
 יד ץלַא רימ ןעניֿפעג --- רעטע םעד ןיא רָאֿפ ןעמוק סָאװ ןעגנוגעווַאב יד וצ
 טכיל זַא ,עזעטָאּפיה יד טקיטעטשַאב גנוקעדטנַא עַײנ עדעי .ךאז עקיבלעז

 ןעמ טניֿפעג ,ץיה ןוֿפ ןלַארטש יד ךיוא .ןעגנוגעװַאב עקידעילַאװכ ןוֿפ טײטשַאב
 ןדייש סעילַאװכ ערעייז ; רוטָאנ עלַאטנעמַאדנוֿפ עכעלנע ןַא ןבָאה ,סיוא טציא

 ?עװַאב יד ךיוא ,גנעל רעייז ןיא ןיולב סעילַאװכטכיל יד ןוֿפ רעטנוא ךיז
 םגה ,ליפשַײב ַא ךָאנ ודנוא ןלעטשוצוצ טינ ןלעֿפרַאֿפ עירטקעלע ןוֿפ ןעגנוג
 .ָאב טֿפָא ןעמ ןעק (/324:;2 טס162118) ןענַײשןוֿפצ יד .טרָאס רעדנַא ןַא ןוֿפ
 ןוא ;ןעגנונַײשּפָא ערעטערג ןוֿפ סעילַאװכ ןיא ךיז ןגעװַאב ייז יװ ,ןקרעמ
 ןטֿפײרטשעג ןַײז טימ זדנוא טזַײװַאב םּווקַאװ ַא ךרוד םָארטש רעשירטקעלע ןַא
 יערג ןוֿפ ןסולֿפ ןיא טמוק רָאנ ,קיטרַאניײא טינ זיא םָארטש רעד זַא ,ןעזסיוא

 ,טײקרַאטש רערענעלק ןוא רערעס

 עקינייא ןַארַאֿפ תוחּפה לכל ןענַײז סע זַא ,ןגָאז ןעמ טעװ רעמָאט
 =ץ/גסיורא ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד ונַײהד ,שימטיר טינ ןענַײז סָאװ ןעגנוגעוװַאב
 :דמינפל ַא רָאנ זיא םַאנסיױא רעד טָא זַא ,רעֿפטנע רעד זיא ,ןליוק ע:עסָאש
 יז ןעװ ,עשימטיר ןעוועג ךיוא ןטלָאװ ןעגנוגעװַאב עקיזָאד יד זַא ןוא ,רעק
 שינילײלֿפ יד זַא ,ןעמ טלַאה ךעלטנייוועג .ןרָאװעג ןסירעגרעביא טינ ןטלָאװ
 ,תמא זיא סע ןוא ; (עלָאבַארַאּפ) עיניל עמורק ַא זיא לױק-טַאמרַאה א ןוֿפ
 דנאטשרעדיו םעד קידנענעכער טינ) טכַאמ יז סָאװ גייבסיוא רעד זַא
 ןעמ זַא ,עלָאבַארַאּפ ַא ןוֿפ קיניײװ ױזַא רעטנוא ךיז טדייש (ט85 רעד ןוֿפ
 ַא יז זיא טדערעג יונעג רעבָא .עכלעזַא סלַא ןטכַארטַאב שיטקַארּפ יז ןעק
 .כיירג ןרעטַײװ ןַײז סלַא טָאה סָאװ ,סּפילע ןשירטנעצסקע רעייז ַא ןוֿפ לייט
 .רעטַאמ רעד ןעוו ןוא ;דרע רעד ןוֿפ רעטנעצ-טעטיװַארג םעד (סוקָאֿפ) טקנוּפ
 טָאמרַאה ןוֿפ לוק יד טלָאװ ,ןטלַאהרַאֿפ טינ יז טלָאװ דרע רעד ןוֿפ לַאי
 ,ןביוהעגנָא טָאה יז ּוװ ,טקנוּפ םעד וצ קירוצ ןוא סוקָאֿפ םעד םורָא ןגױלֿפעג

 גנודָאלסיױא יד ,םטיר ןעמַאזגנַאל םעד טָא טרזחעגרעביא רעדיוו טלָאװ ןוא

 םעד וצ הריתס ַא יװ קילב ןטשרע ןֿפױא סיוא טעז סָאװ ,טַאמרַאה ַא ןוֿפ
 .ַארטסוליא עטסעב יד ןוֿפ ענייא רָאג ןתמא ןיא זיא ,פיצנירּפ םענעבעגעגנָא
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 .עװַאב עקידעילַאװכ עקרַאטש טֿפַאש סַײרֿפױא רעד ,ּפיצנירּפ םעד ןוֿפ סעיצ

 וצ טֿפױל יז תעב ,ליוק רעד ןוֿפ ףַײֿפ רעד ,טֿפול רעקימורַא רעד ןיא ןעגנוג

 ןוא וצ גנוגעװַאב יד ןוא .,סעילַאװכטּפול ייר רעדנַא ןַא ןוֿפ טמוק ,ליצ ריא

 רָאנ ,ןריֿפוצכרוד ןָא טבייה ליוק יד סָאװ ,דרע רעד ןוֿפ רעטנעצ םעד ןוֿפ

 טלדנַאװרַאֿפ טרעװו ,דרע רעד ןוֿפ ףָאטש ןטרַאה םעד ךרוד טלעטשעגּפָא טרעוו

 ּפַאלק רעד סָאװ סעיצַארביװ יד ןיא ונַײהד ,טרָאס רעדנַא ןַא ןוֿפ םטיר ַא ןיא
 : * ,סרעּפרעק עקִיַײברעד יד ןיא טֿפַאש

 .רעטצעזעגֿפױנוצ ַא רָאנ ,רעכַאֿפניײיא ןַא טינ םטיר זיא ,ןעמונעג ללכב
 סױרַא ןֿפר עכלעװ ,ןטֿפערק ענעדײשרַאֿפ ַײברעד ןטעברַא ךעלטנייוועג

 ,דנַאנַאכָאנ טריסַאּפ רעבירעד ןוא ; טייקדניושעג רענעדיײשרַאֿפ ןוֿפ סעילַאװכ

 ןרעװ סָאװ ,ןעמטיר עקיטייוצ ןַארַאֿפ ןענַײז ,ןעמטיר עקיטשרע יד ץוחַא זַא

 יד ןוֿפ ןטֿפַאשרענגעק ןוא ןעגנוֿפערטֿפױנוצ עשידָאירעּפ יד ךרוד ןֿפַאשעג

 טָא ןרעװ ןעמטיר עקיריֿפ וליֿפַא ןוא עקִיַײרד ,עלעּפָאט ,סעילַאװכ עקיטשרע
 :גַאלק יד ןיא רימ ןבָאה ןליּפשַײב עטסכַאֿפניײא יד ןוֿפ םענייא .ןֿפַאשעג יױזַא

 "ןגָאלשרעביא, ןעמָאנ ןרעטנוא קיטסוקַא ןיא טנַאקַאב ןענַײז סָאװ ,ןעג

 ןעמוקַאב סָאװ ,טייקליטש ןוא גנַאלק ןוֿפ תוקסֿפה עטרזחעגרעּביא :(06248)

 ןעמַאזוצ ןעמונעג ןרעװ ךייה רעקיבלעז רעד טעמּכ ןוֿפ רענעט ייווצ ןעוו ,ךיז

 ןײגרעדנַאנוֿפ ןוא ןעמוקֿפיױנוצ ךיז ןקידרדסּכ םעד ןוֿפ ןֿפַאשעג ןרעוװ ייז ןוא

 ףעגננַײשרעד ענעדײשרַאֿפ יד ךיוא ױזַא .סעילַאװכ עשירעֿפסָאמטַא יד ןוֿפ

 ןטַאטלוזער ןענַײז ,ןעגנושימנַײרַא:טכיל ענעֿפורעג ױזַא יד ןוֿפ ךיז ןעמענ סָאװ

 ירעטע יד ןופ גנומיטשּפיונוצ:טינ ןוא גנומיטשֿפיױנוצ רעשידָאירעּפ רעד ןוֿפ

 יד ענייא רדסּכ קידנריזילַארטײנ ןוא קידנקרַאטשרַאֿפ עכלעוו --- ,סעילַאװכ

 .טכיל ןטרענעלקרַאֿפ ןוא ןטרעסערגרַאֿפ ןוֿפ תוקסֿפה ןֿפַאש ,ערעדנַא

 עטצעזעגֿפױנוצ ןוֿפ ןלַאֿפ ענעדײשרַאֿפ ןקרעמַאב ןעמ ןעק םי גערב םַײב

 עכעלגעט סָאד ּוװ ,ץײלֿפוצ ןוא ץײלֿפּפָא ןוֿפ םטיר םעד ןבָאה רימ .ןעמטיר

 גנורעסערגרַאֿפ עכעלטנכעווייווצ ַא ךרוד טכַאמ רעסַאװ םענוֿפ ןלַאֿפ ןוא ןגַיײטש

 :נגעק ןוא גנוֿפערטֿפױנוצ רעקידרדסּכ רעד ןוֿפ טמוק סָאװ ,גנורענעלקרַאֿפ ןוא

 ןבָאה רימ .הנבל רעד ןוֿפ ןוא ןוז רעד ןוֿפ ןעגנויצוצ יד ןוֿפ טייקטצעזעג

 :קידנעטש זדנוא טזַײװַאב םי ןוֿפ ךַאלֿפרעביײא רעד סָאװ ,םטיר םעד רעדיוו

 ךָאנ-יד ןוא ,סעילַאװכ ערענעלק ןטַײז יד לב טגָארט עילַאװכ עסיורג עדעי

 רעסַאװ לכלייט םעד טימ ןעמַאצ ,םיוש לקיטש רעדעי זַא ױזַא ,ערענעלק

 ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןעגנוגַײטש :ּפָארַא ןוא :ףױרַא ךרוד טכַאמ ,סָאד טגָארט סָאװ

 ערעסערג יד ןוֿפ טזָאלעגרעטנורַא ןוא ןבױהעגֿפױא טרעװ סע תעב ,ןטרָאס

 ַא ןוֿפ ליּפשַײב רעטנַאסערעטניא רעייז ןוא רענעדײשרַאֿפ ץנאג א .סעילַאװכ

 ןיא ןסילֿפ עכלעו ,ךעלכַײט עניילק יד ןיא רָאֿפ טמוק םטיר ןטצעזעגֿפױנוצ

 עדעי זא ,טלאה סָאװ רעקיצנײא רעד ןיב ךיא זא ,טנײמעג ךיא בָאה טַײצ עגנאל ַא *

 טלאה לאדניט .ֿפָאוּפ דנַײרֿפ ןַײמ זַא ,ןענוֿפעגסױא ךיא בָאה סנטצעל ,עשימטיר א זיא גנונעוװַאב

 וערעל עקיבלעז יד ךיוא
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 ןעייר עקידנגילירעכעה יד ןוֿפ דמַאז םעד רעביא ץיײלֿפּפָא ןוֿפ טַײצ רעד

 ןוא רעלָאמש ַא זיא ךעלכַײט יד ןוֿפ םענייא ןוֿפ לַאנַאק רעד ּוװ .ךעלדנייטש

 ןיא ןבױהעגֿפױא טנורג ןֿפױא דמַאז רעד טרעװו ,קרַאטש טֿפױל םָארטש רעד

 ךיז ןעמ טקוק .רעסַאװ םענוֿפ ךעלוַײרק יד וצ ךיז ןסַאּפ סָאװ ,ןשטיינק ייר ַא

 סָאד ןוא ,רעכעה ןרעוו ןשטיינק עקיזָאד יד יו ,ןעמ טעז ,עלַײװ ַא וצ
 ןוא קרַאטש רָאג טרעװ םָארטש רעד זיב ,רעקרַאטש טרעװ ךיז ןעלזַײרק

 ןֿפױל רע טמענ ךָאנרעד !:ןשטיינק ייר עצנַאג יד לָאמֲא טימ ּפָארַא טשַאװ

 טנעקעג טלָאװ ןעמ .ַײנ סָאד ןוֿפ ןָא ךיז טבייה סעצָארּפ רעד ןוא ,קיטַאלג

 ףיז ןלעװ ייז רעבָא ;ןעמטיר עטריצילּפמָאק רעמ ךָאנ ןוֿפ ןליּפשַײב ןעגנערב

 .)דנע עשימסָאק ןטרָאס ענעדײשרַאֿפ יד טימ גנודניברַאֿפ ןיא רעסעב ןסַאּפ

 ,רעטעּפש ןרעװ טלדנַאהַאב ןלעװ עכלצוו ,ןעגנור

 ,סױרַא טמוק םטיר זַא ,ןעז ןעמ ןעק ןטקַאֿפ עטלמַאזעגנָא יד טָא ןוֿפ
 גָאװכ ַײלג ןיא טינ ןענַײז סָאװ ןטֿפערק ןוֿפ ףמַאק ַא ןַארַאֿפ זיא סע רָאנ ּוװ
 ןור ָאד זיא ,טריסנַאלַאב ןענַײז טקנוּפ ןדעי ַײב ןטֿפעוק עשירענגעק יד ביוא

 .םטיר ןייק ןַײז טינ ןעק ,ךיז טײטשרַאֿפ ,גנוגעװַאב ןייק ָאטינ זיא סע ּוװ ןוא

 .כיר ןייא ןיא טֿפַארק ןוֿפ ףדוע ןַא ָאד זיא סנַאלַאב ַא טָאטשנָא רעבָא ביוא
 רעבעי ןיא ,ןעמוק זומ סָאד יו ,ןָא ךיז טבייה גנוגעװַאב ַא בוא ;גנוט
 ,גנוטכיר רעקיזָאד רעד ןיא קיטרַאכַײלג ןײגנָא ןענעק לָאז יז ידכ זיא ,גנוטכיר

 טַײב רע סָאװ קידנקוק טינ ,ףָאטש רעקידנגעװַאב ךיז רעד זַא ,ךיז טרעדָאּפ
 ןוֿפ ןלַאװק יד וצ ןתוכַײש עטרעדנעעג-טינ ןטלַאהנָא לָאז ,טרָא ןַײז קידנעטש
 רעבָא -- ןטלַאהעגּפָא ןוא ןֿפַאשעג טרעוו גנוגעװוַאב ןַײז עכלעוו ךרוד ,טּפַארק
 ןרעדנע זומ םיור ןיא גָארטרעביא רעקידרעטַײװ רעדעי .ךעלגעממוא זיא סָאד
 .רַאֿפ רעדָא ןרעסערגרַאֿפ זומ ,ןטֿפערק ענעבעגעג יד ןשיװצ שינעטלעהרַאֿפ יד
 ןרעטש זומ ,רערעדנַא רעד רעביא טֿפַארק ןייא ןוֿפ גָאװרעביא םעד ןרענעלק
 ןַײז טינ ןעק גנוגעװַאב יד בוא ןֹוא ,גנוגעװַאב רעד ןוֿפ טײקיטרַאניײא יד
 גַאזגנַאלרַאֿפ ַא רעדָא גנורעכיגרַאֿפ ַא ןייגנָא טינ ןעק סע םערָאװ ,קיטרַאניײא

 טיג ןעק ןעמ סָאװ ןטַאטלזער) םיױר ןוא טַײצ רעכעלדנעמוא ךרוד גנומ
 .םטיר געװסיוא רעקיצנייא רעד זיא ,(ןֿפַײרגַאב

 לטיּפַאק ןטצעל ןיא .סולש ןקיטייווצ ַא ךָאנ ןזָאלסױא טינ ָאד רָאט ןעמ

 רעכַײלג טולָאסבַא ןַא ןיא טינ לָאמ ןייק טייג גנוגעװַאב זַא ,ןעזעג רימ ןבָאה

 .נעטשלוֿפ טינ םטיר רעד זיא אליממ זַא ,ןַײז ףיסומ ןעמ זומ ָאד ןוא ;עיניל
 עטצצזעגנגעק יד ןעוו ,רָאנ ןועװ ןעק םטיר רעקינילכַײלג רעתמא ןַא ,קיד
 ןטײקכעלגַײשרָאװ יד רעבָא ;עיניל רעקיבלעז רעד ןיא יונעג ןענַײז ןטֿפערק
 ,םטיר ןרַאלוקריצ םוקלוֿפ ַא ןֿפַאש וצ ידּכ .סיורג ךעלדנעמוא ןענַײז םעד ןגעק
 ענייא ןעלקניװ עטכער רעטנוא יונעג ןַײז ןטֿפערק עקירעהעג ייווצ יז ןזומ
 יד ןוא ,עיצרָאּפָארּפ עסיוועג ַא יונעג ןבָאה ןזומ ןוא רערעדנַא רעד וצ
 ערעדנַא עלַא .סױרג ךעלדנעממוא ךיוא ןענַײז םעד ןגעק ןטײקכעלנַײשרָאװ
 ןַא ןעגנערבסױורַא ןלעװ ןטֿפערק ייוװצ יד ןוֿפ ןעגנוטכיר ןוא סעיצרָאּפָארּפ
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 רעמ ןעװ ןוא .רעטנעצ ןוֿפ גײנּפָא ןרענעלק רעדָא ןרעסערג ַא טימ ,טּפילע

 גייבסיוא רעד זומ ,לָאמ עלַא טֿפערט סָאד יװ ,ךיז ןקילײטַאב ןטֿפערק ייווצ יו

 יד טָא זַא ױזַא .ןרזחרעביא ךיז יונעג טינ ןעק ןוא טריצילּפמָאק רעמ ןַײז

 ןייק רוטַאנ רעצנַאג רעד ןיא שיטקַאֿפ ןעגנערב ןטֿפערק ןוֿפ עיצקַאער ןוא עיצקַא

 יַאב יד ּוװ ,דנַאטשוצ ןקידרעירֿפ ַא וצ רעקקירוצ ןקידנעטשלוֿפ ןייק טינ לָאמ

 ַאזַא ןוֿפ גנוגעװַאב ַא זיא סָאד ּוװ לעיצעּפס ןוא ,טלקיװרַאֿפ ליֿפ זיא גנוגעוו

 ןיוש ןעמ ןעק ,קיגנעהּפָאמוא זַײװלײט ןענַײז ןלייטלצנייא ענַײז סָאװ ,טַאגערנַא

 ןעעז רימ ןוא ,ןעניֿפעג טינ רעמ גייבסיוא ןקיסעמלגער ַא וצ סעכעלנע סעפע

 עדנע םַײב ןוא ,רעהַא ןוא ןיהַא ךיז ןגיוו ןיײמעגלַא ןַא רעסיוא טשינרָאג רעמ

 ןטכיירגרעד םעד ןשיװצ קוליח רעד זיא גנוגעװַאב רעשידָאירעּפ רעדעי ןוֿפ

 קיסנעק ךעלטנייװעג ,סױרַא זיא יז ןענַאװנוֿפ ,דנַאטשוצ םעד ןוא דנַאטשוצ

 ,קילָאצליֿפ ןענַײז ןסולֿפנַײא עקידנקריוװ יד סָאװ ,ךרע םעד ןיא

 יד ןיא ןײמעגלַא ױזַא זיא סָאװ ,גנונעדרָאנַײא עלַאריּפס יד 2 5

 ,ףָאטש רעדצי עכלעוו ,גנונעדרָאנַײא ןַא -- סַאלובענ עטײרּפשעגסױא רעמ

 "רעדיוו ןוֿפ הֿביֿבס ַא ךרוד טעטיװַארג ןוֿפ רעטנעצ ַא וצ ךיז טגעװַאב סָאװ

 ןוֿפ לעטשנַײא ןויסערגָארּפ םעד זדנוא טזַײװַאב --- ןעמעננָא זומ דנַאטש

 סָאװ ןעמיור עטַײװ ענעי ןיא ,םטיר ןוֿפ אליממ ןוא ,זַײרק ַא ןיא ךיז ןעיירד

 יגיימעג םורַא ךיז ןגעװַאב עכלעװ ,ןרעטש עטלּפָאט .ןעמענרַאֿפ סַאלובענ יד

 ןענַײז יז ןוֿפ עקינייא סָאװ ,ןדָאירעּפ ןיא טעטיװַארג ןוֿפ סרעטנעצ עכעלטֿפַאש

 טעט עשימטיר עטמיטשַאב סױרַא ןזַײװ ,ןרָאװעג ןענוֿפעגסױא טציא ןיוש

 ,טקַאֿפ רעדנַא ןַא ןוא ,םעטסיסנרעטש רעזדנוא ןוֿפ ןלייט עטַײװ יד ןיא .ןטייק

 ,גנוטַײדַאב ענײמעגלַא עכעלנע ןַא טָאה סָאװ ,טרָאס םענעדײשרַאֿפ ַא ןוֿפ םגה

 רדסּכ ןרעװ סָאװ ןרעטש יד -- ןרעטש עכעלרעדנערַאֿפ יד וצ זדנוא ןלעטש

 | .רעסַאלב ןוא רעקיטכיל

 :ײז סעטעמָאק ןוא סרעטײלגַאב ,סעטענַאלּפ יד ןוֿפ ןטײקשידָאירעּפ יד

 סע ןעוו ,ןענָאמרעד וצ סָאד קירעביא ןעוװעג טלָאװ סע זַא ,טנַאקַאב ױזַא ןענ

 עקיטרַאסיורג ליֿפ ױזַא ןענַײז ייז זַא ,ןזַײװּוצנָא ָאד קיטיינ ןעװעג טינ טלָאװ

 יד ץֹוחַא רעבָא .גנוגעװַאב ןוֿפ ץצזעג םענײמעגלַא םעד טָא ןוֿפ ןליּפשַײב

 רעמ עלַאו סעטיברָא ערעייז ןיא סרעּפרעק עקיזָאד יד ןוֿפ ןעגנּויײרדזַײרק

 יַאב ,ןסקַא ערעייז ףיוא ךיז ןעיירד רעייז ןוא (שירטנעצסקע רעקינייװ רעדָא

 .ןרָאלק רעקיניײװ ַא ןוֿפ ןעמטיר ענעדײשרַאֿפ םעטסיס-ןענוז יד זדנוא טזַײװ

 יד ָאד זיא רעטײלנַאב ןוא עטענַאלּפ רעדעי ןיא ,טרָאס ןטריצילּפמָאק רעמ ןוא

 יָאֹּפ רעד ןיא גנורעדנע עמַאזגנַאל ַא -- (ןדָאנ) ןטקנוּפציירק יד ןוֿפ עיצולָאװער

 ןוֿפ ןָא ךיז טבייה ךיז ןקידנע ןכָאנ עכלעוו ,ךַאלֿפ.צטיברָא םעד ןוֿפ עיציז

 ייורג רעד ןוֿפ גנעל רעד ןיא גנורעדנע עקיטרַאלּפַאטש ַא ָא ד זיא סע .ַײב סָאד

 .שירטנעצסקע ריא ןיא גנורעדנע ןַא ךיוא ןוא ,עטיברָא רעד ןוֿפ סקַא רעס

 רדסּכ ךיז ןטַײב ייז סָאװ ,ןעניז םעד ןיא יא ,שימטיר ןענַײז עדייב :טייק
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 ןוֿפ גנַאגרעביא רעד סָאװ ,ןעניז םכד ןיא יא ,םומינימ ןוא םומיסקַאמ ןשיװצ
 טימ טמוק רע רָאנ ,ךעלטייהנייא טינ זיא ןרעדנַא םעד וצ םערטסקע ןייא
 עיניל רעד ןוֿפ עיצולָאװער יד ָאד ךיוא זיא וצרעד טייקכיג רעכַײלגמוא ןָא
 עכלעוו ,(רעטנעצ םענוֿפ ןטקנוּפ עטסטַײװ ןוא עטסטנעָאנ יד) ןדיסּפַא יד ןוֿפ
 :לנער ַא טימ טינ רעבָא ,ןעלמיה יד םורַא טַײצ רעטמיטשַאב ַא ןיא ךיז טיירד
 ןבָאה רעטַײװ ןוא .ןעגנוגניוש עטריצילּפמָאק טימ רָאנ ,גנוגעווַאב רעקיסעמ
 ױזַא יד ,סעטענַאלּפ יד ןוֿפ ןסקַא יד ןוֿפ ןעגנוטכיר יד ןיא סעיצַאירַאװ רימ
 סָאװ ,זַײרק ןרעטיירב ַא ןיא ךיז ןעייוד סָאד ןוא ,'סעיצַאטונ, ענעֿפירעגנָא
 ןסקָאניװקע יד ןופ גיײנּפָא םעד ךרע רעד ףיוא םרוג זיא

 רעקיניװ רעדָא רעמ ןיוש זיא יז ןוֿפ רערעדעי סָאװ ,ןעמטיר יד סָא
 ַאזַא ,ןרעדנַא םעד טימ רענייא טצעזעגֿפױנוצ ךיוא ןענַײז ,רעטצעזעגֿפױנוצ ַא
 רעד ןוֿפ גנומַאזגנַאלרַאֿפ ןוא גנורעכיגרַאֿפ עקירעיטרעדנוה יד יװ ליּפשַײב
 ,עטיברָא-דרע רעד ןוֿפ טייקשירטנעצסקע רעטרעדנעעג רעד ןוֿפ טמוק סָאװ ,הנבל
 :ער ערעקיטכיװ טָאה סָאװ ,לָאֿפ רעדנַא ןַא .עטסכַאֿפניײא יד ןוֿפ רענייא זיא
 םורַא יירדעג םעד ןוֿפ גנוטכיר רעטרעדנעעג רעד ןוֿפ סױװַא טמוק ,ןטַאטלוז
 :בעצסקע קרַאטש ןענַײז סעטיברָא ערעייז סָאװ ,סעטענַאלּפ יד ןוֿפ ןטקַא יד
 טרעקעגוצ דָאירעּפ ןגנַאל ןסיוועג ַא ןוֿפ ךשמ ןיא זיא עטענַאלּפ רעדצי ,שירט
 ,רעקידמורד רעד טימ רעדייא לױקבלַאה רעקידנוֿפצ ריא טימ רעמ ןוז ועד וצ
 ןוֿפ ןשמ ןיא ,רעדיוװ ךָאנרעד ןוא } ריא וצ ןטסטנעָאנ םוצ וצ טמוק יז תעב
 ,לױקבלַאה רעקידמורד יא טימ רעמ ןוז רעד וצ יז טייטש ,דָאירעּפ ןכעלגע ןַא
 ףיוא סָאװ ,גנוֿפערטֿפױנוצ עטרזחעגרעביא ןַא -- רעקידנוֿפצ ריא טימ רעדייא
 ןעגנורעדנע עכעלקרעמ ןייק סױרַא טינ ןליֿפַא סע טגנערב סעטענַאלּפ עקינייא
 ןוא ןייא ןוֿפ עכָאּפע ןַא ןַײרַא סע טריֿפ דרע רעד ףיוא רעבָא ,טַאמילק ןיא
 .בלַאה רעדעי ךרוד טכַאמ טַײצ רעד ןוֿפ ךשמ ןיא סָאװ ,רָאי טנזיוט קיצנַאװצ
 .ןענָאזעס עטלַאק ןוא עסייה רָאג ןוֿפ ןוא ןענָאזעס עקיסצמ ןוֿפ לקיצ ַא ליוק
 רעד טָא ןוֿפ גנורעדנע ןַא וליֿפַא ןַארַאֿפ זיא סע ,ץלַא טינ ךָאנ זיא סָאד ןוא
 רעד ףיוא סרעטניװ ןוא סרעמוז יד ןוֿפ טסַארטנָאק רעד םערָאװ ,גנורעדנע
 רערעסערג רעד טול ,רעסערג שַּפיה רעקינייװ רעדָא רעמ טרעװ דרע רעצנַאג
 .ערגרַאֿפ רעד ןוֿפ ךשמ ןיא .עטיברָא ריא ןוֿפ טעטיצירטנעצסקע רערענעלק רעדָא
 ןוֿפ ןטסַארגָאק עקיסעמ ןוֿפ סעכָאּפע יד רעבירעד ןזומ טעטיצירטנעצסקע רעטרעס
 רעדעי עכלעוו ךרוד ,ןטסַארטנָאק עקרַאטש ןוֿפ סעכָאּפע יד ןוא ןענָאזעס יד
 ןדַארג יד ןיא ןדיײשרַאֿפ רעמ ןוא רעמ ץלַא ןרעו ,רדסּכ ךרוד טייג ליױקבלַאה
 רעטרענעלקרַאֿפ רעד ןוֿפ ךשמ ןיא טרעקרַאֿפ ױזַא ןוא ;ןטסַארטנָאק ערעייז ןוֿפ
 לייט רעדעי סָאװ ,ץיח ןוא טכיל םוכס םעד ןיא זַא ױזַא .טעטיצירטנעצסקע
 רעד :םטיר רעקיכַאֿפריֿפ ַא רָאֿפ טמוק ,ןוז רעד ןוֿפ טמוקַאב דרע ועד ןוֿפ
 ןוֿפ טמוק סָאװ םטיר רעד ; רעטניוו ןוא רעמוז ןוֿפ ;טכַאנ ןוא גָאט ןוֿפ םטיר
 רעד ןָאילעהירעּפ םעד יב סקַא רעד ןוֿפ עיציזָאּפ רעטרעדנעעג רעד
 רעד) ןַאיל עהֿפ ַא ןוא (ןוז רעד וצ עטיברָא רעד ןוֿפ טקנוּפ רעטסטנעָאנ



 251 גנוגעוואב ןוֿפ םטיר וצר

 םטיר רעד ןוא ;ןקידנערַאֿפ וצ רָאי 21,000 טמענ סע סָאװ ,(טקנוּפ רעטסטַיַיוו

 רעד ןוֿפ טעטיצירטנעצסקע רעד ןוֿפ גנורעדנע רעד ךרוד ןֿפַאשעג טרעוװ סָאװ
 ,ןרָאי ןענָאילימ ןיא טכַאמעגכרוד טרעװו סָאװ ,עטיברָא

 ןוֿפ ץיה רעד ןוֿפ ּפָא טקעריד ןעגנעה סָאװ ,ןסעצָארּפדרע ענעי , 8
 שידָאירעּפ רעד וצ טמיטש סָאװ םטיר ַא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןזַײװ ,ןוז רעד
 :נייא םעד .טמוקַאב דרע רעד ןוֿפ לייט רעדעי עכלעוו ,ץיה עמוס רעטרעדנעעג
 ןיא רימ ןעעז ,ןגיוא יד ןיא רעקינייװ ךיז טֿפרַאװ רע שטָאכ ,ליּפשַײב ןטסּכַאֿפ
 :רַאֿפ ַא ןוא גנורעסערגרַאֿפ ַא ןעמ טניֿפעג ייז ַײב ,ןעגנורעדנע עשיטענגַאמ יד
 ןעגנורעדנע עטצעל יד ;רָאי ןעצ עדעי ןוא רָאי רעדעי ,תעל:תעמ ןדעי גנורענעלק
 רעדָא ךַײרלָאצ רד ּכ ןרעװ ןקעלֿפנוז יד ןכלעוו ןיא ,דָאירעּפ ַא ןכערּפשטנַא
 ,ערעדנַא ןַארַאֿפ םּתסה-ןמ ןענַײז ןעגנורעדנע עטנַאקַאב יד טָא רעסיוא ,קיצניװ
 ןבירשַאב טשרָאקָא ןענַײז סָאװ ,ןעלקיצ עשימָאנָארטסַא יד טימ ןעמיטש עכלעוו
 ןוא ןַאצקָא ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד זדנוא ןביג ןליּפשַײב עקיטכיזנָא רעמ .ןרָאװעג
 ןוא ףױרַא ןסולָאּפ יד וצ רָאטַאװקע ןוֿפ ןעמָארטש:םי יד .,רעֿפסָאמטַא רעד ןוֿפ
 עכעלרעהֿפיואמוא ןַא זדנוא ןזַײװַאב ,רעטנורַא רָאטַאװקע םוצ ןסולָאּפ יד ןוֿפ
 סָאװ ,גנוגעװַאב ַא --- רעסַאװ עסַאמ רעצנַאג רעד ןיא גנוגעװַאב-קירוצ-ןוא .ןיהַא
 ערענעלק טימ טצעזעגֿפױגוצ זיא ןוא ןענָאזעס יד טיול עמוס ןיא ךיז טרעדנע
 ,ןעמָארטשטֿפול ענײמעגלַא יד .םַאטשּפָא ןלַאקָאל ַא ןוֿפ ןעגנוגעװַאב עכעלנע
 ןרעװ ןוא ןעגנורעדנע עכעלרעי עכעלנע ןבָאה ,הביס עכעלנע ןַא ןבָאה סָאװ
 ,םיטרּפ ןיא ןענַײז ייז קיסעמלגערמוא יװ ,ןֿפוא ןכעלנע ןַא ףיוא טריציֿפידָאמ
 -עדורֿפױא עשימָארט ערעדנַא ןיא ןוא ןטניװ-ןוסנָאמ יד ןיא רעבָא רימ ןעעז
 סמערוטש-סקָאניװקע ענעגייא ערעזדנוא ןיא וליֿפַא רעדָא ,טֿפול רעד ןוֿפ ןעגנור
 .טײקשידָאירעּפ עטמיטשַאב ץנַאג ַא גנילירֿפ ןיא ןטניוװ:חרזמ יד ןוא

 .סיוא רעמ ןַארַאֿפ זיא סע ןעװ ,ןטַײצ ןוֿפ טַײבּפָא ןַא רימ ןבָאה רעדיוו

 טוַײװ סָאד יװ :עיצַאסנעדנָאק רעמ ןַארַאֿפ זיא סע ןעװ ,ןטַײצ ןוא ,גנוֿפמַאד
 עקידנגער עטמיטשַאב ףרַאש יד ךרוד רעדנעל עשיּפָארט יד ןיא סױרַא ךיז
 רעקיסעמ ַא ןוֿפ רעדנעל יד ןיא ןוא שינעקירט ןוֿפ ןענָאזעס ןוא ןענָאזעס
 טינ זיא טײקשידָאירעּפ רעייז סָאװ ,ןעגנורעדנע עכעלנע ךרוד רוטַארעּפמעט
 . ןַײז ןוא רעסַאװ ןוֿפ גנוֿפמַאדסױא יד .קיטנעק ךָאד רעבָא ,טמיטשַאב ױזַא

 :רַאֿפ יד ןיא ןעמוק סָאװ ןטַײבּפָא עמַאזגנַאל יד ץוחַא ,ןגער יװ ןלַאֿפרעטנורַא
 ןיא .םטיר טרָאס ןרעכיג ַא ןוֿפ ןליּפשַײב זדנוא ןביג ,רָאי ןוֿפ ןלייט ענעדייש
 טזַײװ ,ןכָאװ עכעלטע  ,ןגָאז רימָאל ,טרעיודעג סָאװ ,רעטצװ ןסַאנ ןוֿפ ךשמ
 ץנעדנעט יד רעדייא רעסערג זיא יז שטָאכ ,ןריסנעדנָאק וצ ץנעדנעט יד ךיז

 דָאירעּפ רעקיזָאד רעד רָאנ ,ןגער ןקידנעטש ַא ןיא סױרַא טינ ,ןֿפמַאדוצסיוא

 ןוא .געט ענייש ץנַאג רעדָא זַײװליײט ןוֿפ ןוא געט עקידנגער ןוֿפ טײטשַאב

 ןיא .טַײבּפָא ןטסָארּפ םעד טָא ןיא זיולב טינ סױרַא ךיז טזַײװ ץעזעג רעד

 לעיצעּפס ;םטיר ןרענעלק ַא ןעניֿפעג ןעמ ןעק רעטעװ ןסַאנ ןוֿפ גָאט ןדעי
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 ,טױיסנַאלַאב טעמּכ ןענַײז ןריסנעדנָאק וצ ןוא ןֿפמַאדוצסױא ןצנעדנעט יד ןעוו

 םימ תוביס ענַײז ןוא םטיר ןרענעלק םעד טָא ןרידוטש ןעמ ןעק גרעב יד ןיא

 ?נעײגרעביוֵא רעסַאװ רעייז ּפָא טינ ןצעז עכלעװ ,ןטניװ עטכַײֿפ ,ןצונ סיורג

 ןעװ ,רעליק ליֿפ ױזַא ןרעװ ,רעטרע עקירעדינ עמערַאװ ךַײלגרַאֿפ ןיא יד קיד

 טריסנעדנָאק ךיג טרעוו רעסַאװ רעייז זַא ,גרעב ןציּפש עטלַאק יד ןכיירג ייז

 ַא ןוֿפ רעבירַא טייג סע ןעװ ,רעבָא רעסַאװ .ןגער יװ רעטנורַא טלַאֿפ ןוא

 סנקלָאװ יד .ץיה עמוס עשּפיה ַא סױרַא טיג ,דנַאטשוצ ןקיסילֿפ ַא ןיא ןקיזַאג

 סָאד ןסיגסיוא יײז טכַאמ סָאװ טֿפול יד רעדייא רעמעיַאװ רעבירעד ןענַײז

 עכלעוו םורַא ,ןכַאלֿפ עקידנזלעֿפ עכיוה יד רעדייא רעמערַאװ ליֿפ ןוא ,רעסַאװ

 רעבירעד טרעװ גרעב עכיוה יד רעביא רוטַארעּפמעט יד ,ךיז ןעלקיוו יז

 ןקלָאװ םעד ןוֿפ גנולַארטשסױא ךרוד זַײװליײט ,םערוטש-ןגער םעד תעב רעכעה

 ?ןגער עקידנלַאֿפ יד טימ גנורירַאב ןוֿפ זַײװלײט ןוא ,םוװַא ייז טלקיוו סָאװ

 יז ןליק ,רעירֿפ יװ ץיה רעמ סױרַא טציא ןביג גרעב יד יװ ױזַא ,סנּפָארט

 יז רעביא טייג סָאװ טֿפול רעד ןוֿפ רוטַארעּפמעט יד ליֿפ ױזַא ּפָא טינ רעמ

 יד .טֿפול רעד ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ רעסַאװ סָאד ןצעזוצּפָא ףיוא ןרעה ןוא

 .ןענוז ןוֿפ ץנַאלג ַא ןוא ,סיוא ךיז טרעטַײל למיה רעד ,ןסירעצ ןרעוו סנקלָאװ

 ןטַײז עטלַאק יד סָאװ ,ץיה לסיב סָאד רעבָא .רעטעװ ןייש ַא וצ טגָאז ןיײש

 יעצ יד ןעװ טּפױהרעד : ןרָאלרַאֿפ דלַאב טרעװ ,ןעמוקַאב ןבָאה גרעב יד ןוֿפ

 ,םיור ןיא ץיה רעייז ןוֿפ גנולַארטשסױא עַײרֿפ ַא ןזָאלרעד סנקלָאװ ענעבירט

 רעדָא) רעירֿפ יװ טלַאק ױזַא דלַאב רעבירעד ןרעוװ ןכַאלֿפ עכיוה עקיזָאד יד

 יַעג זיא סָאװ ,רעסַאװ םענוֿפ גנוֿפמַאדסױא רעד תמחמ רעטלעק ךָאנ רשֿפא

 רעד ןיא ףמַאד םעד ןריסנעדנָאק וצ ןָא רעדיװ ןבייה ייז ;(ייז ףיוא ןלַאֿפ

 .ריו עקיבלעז יד טימ ,ןגעוסָאג רעדנַא ןַא טמוק סע ןוא ,ןביוא ןוֿפ טֿפול

 ןוא עיצקַא יד טָא ןיא ןטנגעג עקירעדינ ןיא .רעירֿפ יװ ךָאנרעד ןעגנוק

 יד ןיא טסַארטנָאק רעד לַײװ ,קיטכיזנָא רעקינײװ ךעלטנייוועג עיצקַאער

 ןריּפשרעד סע ןעמ ןעק ָאד וליֿפַא רעבָא ,קיטנעק רעקיניײװ זיא ןרוטַארעּפמעט

 טנגער סע ןעװ ךיוא רָאנ ,סנגער עקילַײװצרוק ןוֿפ געט יד ןיא רָאנ טינ ןֹוא

 "עכַײלג ַא ןיא ןגער רעד טינ טייג געט ענױזַא ןיא וליֿפַא םערָאװ  ,דנַאנַאכָאג

 יד םינּפֲא ןיא הביס יד ןוא ,רעכַאװש ןוא רעקרַאטש רדסּכ טמוק רָאנ ,סָאמ

 .ןרָאװעג טרעלקרעד ןביוא זיא סע יװ ,עקיבלעז

 סעּפע ןַײא ןסילש ןעמטיר עשיגָאלָארָאעטעמ יד טָא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע

 טכַאמ רעסַאװ ןוא טניװ סָאװ ,ןעגנורעדנע יד ןיא ייז טימ ןַײא טמיטש סָאװ

 סָאװ ,ץַאזּפָא סעמוס יד ןיא ןעגנורעדנע .דרע רעד ןוֿפ ךַאלֿפרעביײא םעד ףיוא

 ,ןענָאזעס יד קילדצװ ןלַאֿפ ןוא ןגַײטש ייז תעב ,רעטנורַא ןעגנעױב ןכַײט יד

 ּפָא םעד ןוֿפ ךיז ןוימרָאֿפ סָאװ ןטכיש יד ןיא ןעגנורעדנע ןעגנערבטימ ןזומ

 .ןטסַאלּפ עקידרדסּכ יד ןוֿפ טֿפַאשנגיײא רעדָא רילָאק ןיא ןעגנורעדנע -- ץַאז

 ןבירעצ ,ןגערב יד ןוֿפ ךעלקיטשכָארב ןוֿפ טרימרָאֿפ ןרעוו סָאװ ,ןקעדטנורג יד

 ,םיקוליח עשידָאירעּפ ןזַײװסױרַא ךיוא ןזומ ,סעילַאװכ יד ןוֿפ ןגָארטרַאֿפ ןוא



 209 גנוגעוואֿב ןוֿפ םסיר רעדל

 טסָארֿפ לֿפיװ ףיוא .טנגעג רעד ןוֿפ ןטניװ עשידָאירעּפ יד וצ ךיז ןסַאּפ סָאװ

 טיײקשידָאירעּפ ןַײז זיא ,ךַאלֿפרעביײא םעד ןוֿפ גנולקערבעצ יד טסולֿפנַײאַאב

 ינע עשיגָאלָאעג יד ןוא ,ןצַאזּפָא יד ןרעגעלּפָא ןוֿפ םטיר םעד ןיא רָאטקַאֿפ ַא
 ױזַא ךיוא ןזומ ,גרעבזַײא ןוא סרעשטעלג ןוֿפ ןֿפַאשעג ןרעװ סָאװ ,ןעגנורעד
 רערענעלק רעדָא רעועסערג ןוֿפ ןדָאירעּפ עקידנטַײב ךיז ערעייז ןבָאה
 .טײקרַאטש

 ?דרע רעד ןיא סעיצַאקיֿפידָאמ יד זַא ,ןזַײװַאב ןַארַאֿפ ךיוא ןענַײז סע

 -ָאירעּפ עסיװעג ַא ךיוא ןבָאה ,ןטֿפערק עקידרעַײֿפ יד ןוֿפ ןעמוק סָאװ ,ערָאק
 :רעביא רָאג ,עקידנעטש ןייק טינ ןענַײז ןכָארבסױא עשינַאקלּוװ .טייקשיד
 .עג ַא יז ןבָאה ,ןטקַאֿפ יד ןוֿפ ןלייטרוא ןעק ןעמ לֿפיװ ףיוא ןוא ,ענעסירעג
 ,טריצילּפמָאק זיא עטַאר יד טָא ןוא ,ןעמוקרעדיװ ןוֿפ עטַאר:טינשכרוד עסיוו
 קידנלַאֿפרעטנורַא ןוא טייקיטעט רערעסערג ןוֿפ סעכָאּפע ןיא קידנגַײטשֿפױא
 ןשינרעטיצ:דרע עגונב ךיוא זיא ױזַא .טייקיור רעקידכרעב ןוֿפ סעכָאּפע ןיא
 ַײב .םרוג ןענַײז ייז סָאװ ןעגנוצעזרעטנורַא ןוא ןעגנובײהֿפױא יד ןוא
 יד ןיא ןעגנורעדנע עקידנטַײבּפָא ךיז יד ןביג יּפיסיסימ ןוֿפ סוגסיוא םעד
 ,ךַאלֿפ םעד ןוֿפ ןעגנוקניזּפָארַא עקידרדסּכ יד ןגעװ ןזַײװַאב עטמיטשַאב ןטכיש

 יד ןיא ,םוטעמוא ,ןטַײצנשיװצ עכַײלג ץנַאג ןיא ןעמוקעגרָאֿפ ןענַײז סָאװ

 ןעגנוצעזרעטנורַא עניילק ןטַײטַאב סָאװ ,ןטכיש עטסַאּפעגוצ סעּפורג עסיורג

 גנוקריװ ןוֿפ םטיר ַא רימ ןעעז ,טײקטֿפָא רעכעלטינשכרוד רעסיוועג ַא טימ

 - דײװעגניא ענעצלָאמשעצ עריא ןוא ערָאקדרע רעד ןשיװצ גנוקריוונגעק ןוא

 ןזַײװ סָאװ ,ןעמטיר ערעמַאזגנַאל ענעי טימ טצעזעגֿפױנוצ זיא סָאװ םטיר ַא

 ערעדנַא ןוֿפ בייהנָא םעד ןוא ןטכיש סעּפורג ןוֿפ סולשּפָא םעד ןיא סױרַא ךיז

 .ייז וצ טסַאּפעגוצ טינ ןענַײז סָאװ ,סעּפורג

 טײקשידָאירעּפ עשיגָאלָאעג ַא ןעמענוצנָא דנורג ַא ָאד וליֿפַא זיא סע

 ,ךעלמענ ;ןעגנוקריוו עריא ןיא רעטַײװ ךס ַא ןוא רעמַאזגנַאל ךס ַא זיא סָאװ

 ךרוד ,ןעגנוקניזרעטנורַא ןוא ןעגנובײהֿפױא ערע .העגמוא ענעי ןוֿפ טַײבּפָא ןַא

 ןוא ,ןענַאעקָא ןעװעג ןענַײז רעירֿפ ּוװ ,ןֿפַאשעג ןרעװ ןטנעניטנָאק עכלעוו

 ןעמענ רימ ביוא םערָאװ ,ןטנעניטנָאק ןעװעג רעירֿפ ןענַײז סע ּוװ ,ןענַאעקָא

 טעמּכ םוטעמוא זיא דרע רעד ןוֿפ ערָאק יד זַא ,ןוט סע ןגעמ רימ יװ ,ןָא

 ןרעװ סָאװ ,עריא ןלייס ענױזַא זַא ,רָאלק זיא ,טייקיד רעקיבלעז רעד ןוֿפ
 -כַאלֿפ רעכעלטינשכרוד רעד יװ רעקירעדינ טצעזעגרעטנורַא ןטסרעמ םוצ

 ,ֿפָאטש ענעצלָאמשעצ ןוֿפ ןעמָארטש יד ךרוד טקריװַאב ןרעװ ןזומ ,דַארג

 עמוס ערעסערג ַא ןכַאמכרוד רעבירעד ןלעװ ןוא .,קיניײװעניא ןרילוקריצ סָאװ

 לייט יד טרעקרַאֿפ תצב ;ןֿפורנָא סע ןעק ןעמ יװ ,גנובַײרּפָא עקידרעַײֿפ

 ןרָאװעג טרעטַײװרעד אליממ ןענַײז ןוא ןרָאװעג ןבױהעגֿפױא רעמ ןענַײז סָאװ

 טעװ סָאװ רעקיד ןרעװ ןלעװ ,ןעמָארטש עקידועַײֿפ עטסקינײװעניא יד ןוֿפ

 טמוק סָאװ ,רעסַאװ םענוֿפ גנובַײרּפָא רעד רַאֿפ ןקיטיגרַאֿפ רעקינייװ רעדָא רעמ

 םיחטש ענעקנוזעגרעטנורַא ענעי ןכַאלֿפ עטסקינייװסיוא ערעייז ףיוא רָאֹפ
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 וײװכעלסיב ןרעװ ייז יװ יװַא ,ןענַאעקָא עטסֿפיט יד ןגיל ייז רעביא סָאװ
 ןוֿפ ןעגנורעגעלּפָא;ץַאזּפָא ליֿפ טימ טקעדַאב טינ ןענַײז ןוא ןטנוא ןוֿפ רעניד
 ןבייהנָא ןלעװ ןוא דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוֿפ םיחטש רעבירעד ןרעוװ ,ןביוא
 ןוֿפ ןֿפָאטש עטטקינייװעניא יד דצמ םורַא ףיוא קורד םעד ןבעגרעטנוא ךיז
 ןעגנובײהּפױא עקידנטלַאהנָא גנַאל ןַײז טעװ טַאטלוװער רעד ןוא ;דרע רעד
 'עװ ,טלָאמעי טשרע ןרעהֿפױא ןלעוו עכלעוװ ,םיחטש עקיזָאד יד ןיא םוטעמוא
 טוג זיא גנוניימ יד טָא יצ ,דנַאטשוצ רעטרעקרַאֿפ ַא ןטערטנַײרַא טעװ סע
 רימ .סולש טענײמעגלַא םעד ןָא טינ ןֿפוא לכב יז טריר ,טינ יצ ,טעדנירגַאב
 ןענַײז ןסעצָארּפ עשיגָאלָאעג יד זַא ,םעד רעסױא ןוַײװַאב גונעג ןבָאה
 .עשימטיר
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 ןזַײװ ןסקיװעג .ןבעל ןוֿפ ןעגנונַײשרעד יד ןשיװצ יװ ,רָאלק ןוא קילָאצ
 ןעמוק סָאװ יד ץֹוחַא ,ןטײקשידָאירעּפ ע:עדײשטנַא ןייק סױרַא טינ עקַאט
 ןבָאה רעבָא םייחילעב ַײב .ןענָאזעס יד ןיא ןוא טכַאנ ַײב ןוא גָאט ַײב רָאֿפ
 עטצעזעגנגעק ןוֿפ טַײבּפָא רעד ּוװ ,ןעגנוגעװַאב ענעדײשרַאֿפ ליֿפ רעייז רימ
 ;עגרעטנורַא טרעװ ןַײּפש ,טייקכיג ןדַארג עלַא טימ רָאֿפ טמוק ןעמערטסקע
 ,טשוװ םעד ךרוד טייג סָאװ גנוקירדֿפיונוצ ןוֿפ ע'לַאװכ ַא ךרוד ןעגנולש
 ןוֿפ טייקיטעט רערַאלוקסומ ַא ןוֿפ טײלגַאב זיא זַײּפש רעד ןוֿפ גנּוַײדרַאֿפ יד
 גנוגעװַאב עשיטלַאטסירעּפ יד ןוא ;קיטרַאעילַאװכ ךיוא זיא עכלעוו ,ןגָאמ
 טמוקַאב סָאװ ,טולב סָאד ,רעטקַארַאכ ןכעלנע ןַא ןוֿפ זיא םערעדעג יד ןוֿפ
 רָאנ ,םָארטש ןכעלטייהנייא ןַא ןיא ןבירטעג טינ טרעװ ,זַײּפש רעד ןוֿפ ךיז
 ןילא ךיז ןעיצ עכלעװ ,ןעגנול יד ןיא סע טרעװ טרעטֿפולעג ןוא ; ןסלוּפ ןיא
 ,קידנעגניווש רָאֿפ ןעמוק ןעגנוגעװַאב:טרָא עלַא ,רדסּכ סיוא ךיז ןטיײרּפש ןֹוא
 ,םיאורב ענילק ךס ַא ַײב יװ ,גנַאג רעכַײלג ַא יװ סיוא טעז סע ןעוװ וליֿפַא
 .רַאֿפ יד זיא ךעלערעה ןוֿפ סעיצַארביװ יד זַא ,ּפָאקסָארקימ רעד טזַײװַאב
 ,סױרָאֿפ קיטַאלג ךיז טגעװַאב שינעֿפעשַאב סָאד רענלעו ךרוד ,גנולטימ

 טצעזעגֿפױנוצ ןענַײז ןטייקיטעט עשינַאגרָא יד ןוֿפ ןעמטיר עקיטשרע יד
 :רָאֿפ ענעדײשרַאֿפ יד טָא .רעגנעל ןרעיודעג סָאװ ןעמטיר עקיטייווצ ייז טימ
 ןוא גנורעסערגרַאֿפ ןוֿפ ןדָאירעּפ עטרזחעגרעביא ןבָאה טייקיטעט ןוֿפ ןעמ
 ןעמענוצנַײרַא טױנ רעשידָאירעּפ רעד ןיא סע ןעעז רימ ,גנורענעלקרַאֿפ
 םרוג זיא טַײצלָאמ רעדעי ,ורּפָא ןוֿפ טיוג רעשידָאירעּפ רעד ןיא ןוא זַײּטש
 ןוֿפ ןּפַאלק סָאד ;ןענַאגרָא:ַײדרַאֿפ יד ןוֿפ טייקיטעט עשימטיר ערעכיג ַא
 .רַאֿפ ,ףָאלש ןיא ,רעטֿפָא טרעװ ןעמעטָא סָאד ןוא ;טרעסערגרַאֿפ טרעוו ץרַאה
 העש 24 ןוֿפ ךשמ ןיא זַא ױזַא ,רעמַאזגנַאל ןעגנוגעװַאב עלַא יד טָא ןרעוו ,טרעק
 ענעדײשרַאֿפ יד ןעײטשַאב סע עכלעוו ןוֿפ ,סעילַאװכ עניילק ענעי ךרוד ןכַאמ
 ןוא גנורעסערגרַאֿפ ןוֿפ עילַאװכ עגנַאל ןייא ,ןטייקיטעט עשינַאגרָא ןטרָאס
 ,סעילַאװכ ערענעלק עקינייא טימ טריצילּפמָאק ,גנורעגעלקרַאֿפ
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 ערעמַאזגנַאל ךָאנ ןַארַאֿפ ןענַײז סע זַא ,ןזיװַאב ןבָאה ןטנעמירעּפטקע
 .זַײּפש ןוא לַאֿפּפָא ,טייקיטעט רעצלענָאיצקנוֿפ ןוֿפ ןלַאֿפּפָארַא ןוא ןגַײטשֿפױא
 :ַאֿפ זיא לָאמַא רָאנ ,טַײצלָאמ ןדעי ךרוד טריסנַאלַאב טינ ןרעוו גנורילימיסַא
 .כרוד ַא זַא ױזַא ;ןרעדנַא םעד ןוֿפ לָאמַא ןוא םענייא ןוֿפ רעמ לסיב ַא ןַאר
 שפיה יד ןיא רעקינייװ לָאמַא ,רעמ לָאמַא טגעװ שטנעמ רעטנוזעג ךעלטינש
 ןדָאירעּפ עקיסעמלגער יד טָא ץוחַא .רעביא ךיז ןרזח סָאװ ןטיײצנשיװצ עכַײלג
 מעג .ןדָאירעּפ עקיסעמלגערמוא ךַײלגרַאֿפ ןיא ןוא ערעגנעל ךָאנ ןַארַאֿפ ןענַײז
 וליֿפַא סָאװ ,רעקיניײװ רעדָא קיטֿפערק רעמ ךיז ןליֿפ ןוֿפ ןטַײבּפָא יד ,ךעל
 ױזַא ןענַײז ןעגנוגיינ:רעהַא:ןוא:ןיהַא יד טָא ,זַײװנטַײצ ןליֿפ ןשטנעמ עטנוזעג
 ערעייז ןעלקיװטנַא וצ ךיז ןטינעג סָאװ ,ןשטנעמ וליֿפַא זַא ,ךעלדַײמרַאֿפמוא
 .רעד רָאנ ,ךייה רעקיבלעז רעד ףיוא קידנעטש טינ ךיז ןטלַאה ,תוחוּכ עשיזיֿפ
 ןזַײװַאב ערעטַײװ .רעטנורַא דלַאב ייז ןעמוק הגרדמ עטסכעה יד קידנכיירג
 ןטײקנַארק עקיגייא .ןדילַאװניא זדנוא ןביג ןעגנוגעװַאב:סנבעל יד ןיא םטיר ןוֿפ
 ןוֿפ רעטקַארַאכ ןקידנעטש:טינ םעד ףיוא ןָא ןוַײװ סָאװ ,ןעמענ טימ ךיז ןֿפור
 ןעמ ןעק ,קיטנעק רעייז טינ זיא טײקשידָאירעּפ יד ּוװ וליֿפַא ,ןעמָאטּפמיס
 ןכַײלג ַא ףיוא רעגרע ןעוו ןטלעז ןרעװ ןטנעיצַאּפ ,ןעזנַײא ֿבור סָאד ךָאד סע
 ,רעגרע זַײװליײט געט עקינייא ךיוא ךיז ןליֿפ ,ךיז ןרעסעב סָאװ יד ןוא ;ןֿפוא
 ,רעסעב ליֿפ טינרָאג רעדָא

 םעד טָא ץַײװַאב ןשינעֿפעשַאב עקידעבעל ןוֿפ (םיצוביק) ןטַאגערגַא
 םזינַאגרָא ןימ ןדעי ןעמ טכַארטַאב .םינֿפוא ערעדנַא ףיוא תמא םעניײמעגלַא
 יװ ,ןבעל סָאד .ןעמטיר ןטרָאס ייווצ סױרַא רע טזַײװ ,ןעמונעג ןצנַאג ןיא
 רעטריצילּפמָאק רעייז ַא זיא ,ןימ ַאזַא ןוֿפ רעדילגטימ עֶלַא ַײּב טריטסיסקע סע
 ןעגנוגעװַאב ןטרָאס יד ןוֿפ ןדײשרַאֿפ רעקינייװ רעדָא רעמ ,גנוגעװַאב טרָאס
 םעד ןוֿפ דיחי ןדעי ַײב .םינימ ערעדנַא ַײב ןבעל סָאד ףיונוצ ןלעטש סָאװ
 טגַײטש ,גנוגעװַאב טרָאס רעטריצילּפמָאק רעייז רעד טָא ןָא ךיז טבייה ןימ
 .טיוט ןטימ ךיז טקידנע ןוא רעטנורַא טייג ,טקנוּפ ןטסכעה ןַײז וצ זיב ףױרַא
 רענעי ןוֿפ עילַאװכ ַא סױרַא ױזַא טָא טזַײװ רוד רעקידרדסּכ רעדעי ןוא
 ןצנַאג סלַא ןימ םעד טריזירעטקַארַאכ סָאװ טייקיטפט רעכעלמיטנגייא

 ןיא גנורעדנע רענעי ןיא ןעניֿפעג ןעמ ןעק םטיר ןוֿפ םרָאֿפ רעדנַא יד
 .ךרוד לָאמעלַא טכַאמ ןסקיװעג ןוא םייח:ילעב ןוֿפ טֿבש רעדעי סָאװ ,לָאצ
 ןימ ַא ןוֿפ ץנעדנעט רעד ןשיװצ ףמַאק ןכעלרעהֿפיואמוא םעד ןיא םוטעמוא
 :גָאװכַײלג ןייק ָאטינ לָאמנייק זיא ןצנעדנעט עשירענגעק ןוא ךיז ןרעמרַאֿפ וצ
 .יטלוק ַא ןוֿפ לַאֿפ םעד ןיא וליֿפַא .רעקרַאטש לָאמעלַא זיא ץנעדנעט ןייא
 ןרעװ ןעלטימ עכעלטסניק ּוװ ,יח:לעב ןקיבוטש ַא ןוֿפ רעדָא סקיוװעג ןטריוו
 זַא ,ץלַא רימ ןעעז ,ךייה רעכַײלג ַא ףיוא לָאצ רעייז ןטלַאהוצנָא טכיורבעג
 יד ַײב ןוא ,ןדַײמסיױא טינ ןעמ ןעק תוקחד ןוא עֿפש ןשיװצ ןעגנוקנַאװש יד
 ןעגנוקנַאװש ענױזַא ןענַײז ,ןשטנצמ ןוֿפ טסַאּפעגֿפױא טינ ןרעוװ סָאװ ,םיאורב
 טרענעלקרַאֿפ ליֿפ זיא ןעמזינַאגרָא עסַאר ַא יװ םעד ךָאנ .קיטנעק רעמ ךָאנ
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 ןדנַאטשמוא יד ןרעװ ,זַײּפש ןיא קחוד ַא תמחמ רעדָא דנַײֿפ ךירוד ןרָאװעג
 טַײצ רעד ןיא ,ךעלטנייוועג יו רעקיטסניג ךס ַא ענעבילבעגרעביא יד ןוֿפ
 ,רעמ ךרע-יֿפל ןסקַאװעג ןַײּפש יד זיא ,ןרָאװעג רענעלק זיא לָאצ רעייז סָאװ
 ןעמעוו טַאהעג טינ ןבָאה ייז לַײװ ,רעקיניײװ ןרָאװעג ןענַײז דנַײֿפ ערעייז ןוא
 ןוא ,ענעבילבעגןבעל יד רַאֿפ קיטסניג ןרעװ ןדנַאטשמוא יד .ןקוצרַאֿפ וצ
 רעדיו וזַײּפטש רעייז טרעװ טַײצ רעד טימ ,ךיג עקַאט ךיז ןרעמרַאֿפ יז
 יד ךלַאביװ ןוא ,רעדיװ ךיז ןרעמרַאֿפ דנַײֿפ ערעייז ןוא ,רעקיניײיװ
 רעדיװ ךיז לָאצ רעייז ןָא טבייה ,רעסערג ןרעװ ןסולֿפנַײא עקידנקלימרַאֿפ
 ,ןרענעלקרַאֿפ

 ןעניֿפעג ןעמ ןעק ,גנוקריוו ןיא ןעמַאזגנַאל רעייז ַא ,םטיר ַא ךָאנ ןוא
 טסכעה ערעייז ןוֿפ ייז טכַארטַאב ןעמ ןעװו ,ןבעל ןוֿפ ןעגנוניײשרעד יד ןיא
 םעד ןיא זַא ,ןוַײװַאב ןגָאלָאטנָאעלַאּפ יד ןוֿפ ןעגנושרָאֿפ יד ,ןטַײז ענײמעגלַא
 .ץַאוּפָא ערעזדנוא ןָא ןַײװ סע ןכלעוו ףיוא ,דָאירעּפ ןגנַאל םעד ןוֿפ ךשמ
 ,םיאורב עשינַאגרָא ןוֿפ ןעגנורעדנע עקידרדסּכ ןעמוקעגרָאֿפ ןענַײז ,ןזלעֿפ
 .ןדנּוװשרַאֿפ ךָאנרעד ןוא קילָאצליֿפ ןרָאװעג ןענַײז ,ןזיװַאב ךיז ןבָאה םינימ
 טַײצ ַא ךיז ןענַײז ,םינימ קיניײװ זיולב ןוֿפ ןענַאטשַאב טשרעוצ ןענַײז ןעגנוטַאג
 יז ןבָאה ךָאנרעד ןוא ,םינימ לָאצ רעסיורג ַא ןיא ןסקַאװעגרעדנַאנוֿפ גנַאל
 ףוסל ןיב ,ןעגנולייטנַײא ערעדנוזַאב ערעייז ןוֿפ לָאצ ַא ןרילרַאֿפ ןביױהעגנָא
 רָאג רעדָא ,רעטערטרַאֿפ ייווצ רעדָא םענייא זיולב טזָאלעגרעביא ייז ןבָאה
 ױזַא טָא ןעגנונעדרָא עצנַאג ןענַײז סעכָאּפע ערעגנעל ןוֿפ ךשמ ןיא ,טינ םענייק
 .ןעגנַאגעגרעטנוא ךָאנרעד ןוא לָאצ עטסכעה רעייז טכיירגרעד ןבָאה ,ןעמוקעגֿפױא
 .גונעדרָא ךס ַא ןטלַאהטנַא ןבָאה סָאװ ,ןעגנולייטנַײא ערעסערג ענעי וליֿפַא ןוא
 ?וצ ןכיוה ַא ,גַײטשֿפױא ןקיטרַאלּפַאטש ַא טכַאמעגכרוד ױזַא ךיוא ןבָאה ,ןעג
 ?םי ַא ַאעדִיָאנירק עקידלגנעטש יד ,ץײלֿפּפָא ןקידרעיוד גנַאל ַא ןוא ץײלֿפ
 עכָאּפצ:ןליוק רעד ןיא זיא עכלעוו ,לשמל (ןעמרעדָאניכע סַאלק םעד ןוֿפ יח-לעב
 ןימ ןייא רָאנ ןוא ,ןדנוװשרַאֿפ ןצנַאג ןיא טעמּכ זיא ,ךַײרלָאצ רעייז ןרָאװעג
 :ַא ר ב יד ,ןקסולָאמ ןוֿפ עילימַאֿפ עסיורג ַא ןעוועג זיִא לָאמַא ,ןבילבעג זיא

 ןדָאּפָאלַאֿפ עק עטקעדַאב:לשומ יד ,ןטלעז ייז ןענַײז טציא ,ַא דָאּפ ָאי כ
 ןיא יא ,םי ןוֿפ רעניֹוװנַײא יד ןשיװצ עקידנשרעהרָאֿפ יד ןעװעג לָאמַא ןענַײז
 .נלה יב ;רעדילגטימ ערעייז ןוֿפ לָאצ ןיא יא ,ןעמרָאֿפ ערעייז ןוֿפ לָאצ רעד
 ןוֿפ עכָאּפע, ןַא ךָאנ ןוא .ןברָאטשעגסױא טעמּכ יז ןענַײז גָאט ןקיט
 ךרע ןסיורג ַא ןיא ןענַײז ןליטּפער יד ןעװ ,טַײצ ַא ןעמוקעג זיא "ןליטּפער
 ןוא ןגַײטשֿפױא עסיורג יד טָא יצ .סרעגיוז יד ךרוד ןרָאװעג טּפוטשעגטױרַא
 עסיװעג ךרוד לָאמַא ןכַאמ םיאורב ןטרָאס ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןלַאֿפרעטנורַא
 עסיורג יד יװ ךַײלג ,ןכַאמ סע ןלָאז ייז ,ךעלגעמ זיא סע) ןעגנורזחרעביא
 ןוא ןטנעניטנָאק ןֿפַאש סָאװ ןעגנוצעזרעטנורַא ןוא ןעגנובײהֿפױא ןוֿפ ןעלקיצ
 טינ טָאה דרע רעד ףיוא ןבעל סָאד זַא ,רָאלק גונעג רעבָא זיא סע--(ןענַאעקָא
 .ןעגנוקנַאװש עסיורג ןיא רָאנ ,ךילטייהגייא טריסערגָארּפ
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 ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ ןעגנורעדנע יד יצ ,רָאלק טינ זיא ףיואנביוא ןוֿפ .86 8

 ָאד ךיוא טזַײװַאב זילַאנַא ןַא רעבָא .שימטיר ןעניז זיא סע ןכלעװ ַא ןיא ןענַײז

 זיא ,עלַײװ עדצי טריטסיסקע סָאװ דנַאטשוצ רעקיטסַײג רעד זַא ,סנטשרע

 ןוא ;ןעגנוקנַאװש עקיטסַאה ןיא ןרעװ טלײטעגנַײא ןעק רָאנ ,קיטרַאנײא טינ

 רערעסערג ןוֿפ ןטַײצנשיװצ ערעגנעל ךרוד ןכַאמ ןדנַאטשוצ עקיטסַײג זַא ,סנטייווצ

 .טײקרַאטש רערענעלק ןוא
 טימ רעדָא ,גנודניֿפמע רעקיצנייא ןַא טימ ןָאטרַאֿפ ןענַײז רימ ןעװ םגה

 ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב סָאד ףיונוצ ןלעטש סָאװ ,ןעגנודניֿפמע עקידתוכַײש עּפורג ַא

 -פַאהרעיוד ַא ןיא השעמ תעב ךיז ןעניֿפעג רימ זַא ,זדנוא ךיז טכוד ,ךאז

 עיונעג ַא ןגעװטסעדנוֿפ טזַײװַאּפ  ,דנַאטשוצ ןקיטסַײג ןקיטרַאניײא ןוא ןקיט

 ײטסַײג רענעסירעגרעביא-טינ טשרמולכ רעד טָא זַא ,גנוכוזרעטנוא:טסבלעז

 ,ןדנַאטשוצ ערענעלק ךס ַא ןוֿפ טקַאהעגרעביא ןתמא ןיא טרעװ דנַאטשוצ רעק

 ךיג ןעמוק ןעגנומענרָאװ ןוא ןעגנודניֿפמע ערעדנַא ענעדיײשרַאֿפ עכלעו ןיא

 טײטשַאב ןעקנעד זַא ,טקַאֿפ םענעמונעגנָא םעד ןוֿפ ,ןדניװשרַאֿפ ןוא ףױרַא

 ןטלַאהנָא זַא ,ריֿפסיױא רעקידנעװטיונ ַא סע זיא ,ןתוכַײש ןלעטשנַײא םעד ןיא

 ערעדנַא עלַא ןצנַאג ןיא קידנסילשסיוא ,דנַאטשוצ ןייא ןיא ןַײזטסּוװַאּב סָאד

 .ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ ףוס ַא ה"ד ,ןעקנעד ןוֿפ ףוס ַא טניימעג טלָאװ ,ןדנַאטשוצ

 לשמל ,רענעסירעגרעביא:טינ ַא יו סיוא ךיז טכוד סָאװ ליֿפעג רעדעי זַא יױוַא

 סָאװ ,ליֿפעג םעד ןוֿפ ןלייט ןוֿפ ןתמא רעד ןיא טײטשַאב ,קורד ןוֿפ ליֿפעג רעד

 זײװנטנעמָאמ ןײרַא ךיז ןּפוטש סע יװ םעד ךָאנ ,רעביא דנַאנַאכָאנ ךיז ןרזח

 וו ,סרָא םעד עגונב ןעקנַאדעג עקידנצילֿפכרוד -- ןעקנַאדעג ןוא ןליֿפעג ערעדנַא

 יד ,ליֿפעג םעד טכַאמ סָאװ ךַאז רעכעלרעסיוא רעד עגונב ,ךיז טליֿפ קורד רעד

 יד סָאװ ןכַאז ערעדנַא ךָאנ ןוא ,ןוֿפרעד ןעמוקסױרַא ןענעק סָאװ ןטַאטלוזער

 ןוֿפ גנַאגקעװַא רעכיג רעייז ַא רָאֿפ טמוק יױװַא טָא .סױרַא טֿפור עיצַאיצָאסַא

 . ,םיא וצ רעקקירוצ רעכיג ַא ןוא דנַאטשוצ ןקיטסַײג םעד

 סָאװ ,ןַײזטסּוװַאב ןיא םטיר ַא ןַארַאֿפ זיא סע זַא ,זַײװַאב טעד ץוחַא
 ןץזלװַאב ערעטַײװ ןבַײלקֿפױנוצ רימ ןענעק ,זדנוא טיג זילַאנַא רעטקעריד ַא

 -עװַאב ןוא ליֿפעג ןשיװצ ךיז טניֿפעג סָאװ (עיצַאלערָאק) תוכַײש:טימ רעד ןוֿפ

 ;ֿפיונוצ ערעלוקסומ ןֿפַאש ןיא ךיז ןכױרברַאֿפ סעיצָאמע ןוא ןעגנודניֿפמע ,גנוג

 ?עגרעביא:טינ ַא ןעװעג טלָאװ עיצָאמע ןַא רעדָא גנודניֿפמע ןַא ןעװ .ןעגנויצ

 ָאטָאמ יד ךרוד ןקיש ייז סָאװ ,סלוּפמיא רעד ןעוװעג ךיוא ױזַא טלָאװ ,ענעסיר

 ןענעק רימ לֿפיװ ףױא רעבָא .ןעלקסומ עקירעהעג יד וצ ןװרענ עשיר

 .רעביא-טינ ַא טעװ ,ןלומיטס עכעלטסניק טימ ןטנעמירעּפסקע יד ןוֿפ ןלייטרוא

 :ןעיצֿפױנוצ טינ םיא לקסומ ַא וצ טריֿפ סָאװ וורענ ןכרוד סלוּפמיא רענעסירעג

 עקידרדסּכ עכיג ַא ,סלוּפמיא םענעסירעגרעביא ןַא ןבָאה ןומ לקסומ רעד

 ולא

 ןשימטיר םעד ףיוא גנויצֿפיױנוצ ערעלוקסומ יד ןָא טזַײװ ןכב .ךעלּפעלק ייר

 ,טזַײװַאב עיצַאװרעסבָא עטקעריד יד סָאװ ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ דנַאטשוצ

 ,ןעמ טעז ,סעילַאװכ ערעגנעל טָאה סָאװ ,םטיר ןרעטלוב רעמ ליפ א



 ןפיצנירפ עטשרע יד --רעסגעפס .ה 264 4 ט א7

 םָארטש רעד .קיזומ ןוא עיועָאּפ ,ץגעט ןיא סיוא ךיז ןסיג סעיצָאמע תעב
 :רעק ןוֿפ ןעמרָאֿפ יד טָא ןיא סױרַא ךיז טזַײװ סָאװ ,עיגרענע רעקיטסַײג ןוֿפ
 עקידרדסכ ןיא טמוק רָאנ ,רענעטלַאהעגנָא ןַא טינ זיא ,טייקיטעט רעכעלרעּפ
 ןוֿפ טַײבּפָא םעד ךרוד ןֿפַאשעג טרעװ ץנַאט ַא ןוֿפ סָאמטַײצ יד .ןסלוּפ
 :סכַאפנייא יד ןיא ץוחַא ןוא ;עכַאװש טימ ןעגנּויצֿפױנוצ ערעלוקסומ עקרַאטש
 יײב ןוא רעקלעֿפ עשירַאברַאב ַײב יז טניֿפעג ןעמ יװ ,ןסָאמטַײצ ןטרָאס עט
 ןוא ןגַײטשֿפױא ערעגנעל טימ טצעזעגֿפױנוצ טַײבּפָא רעד טָא זןיא ,רעדניק
 םרָאֿפ ַא זיא ץיזעָאּפ  .גנוגערֿפױא רערעלוקסומ ןוֿפ דַארג ןיא ןלַאֿפרעטנורַא
 ,טרזחעגרעביא קיסעמלגער טרעוװ גנונָאטַאב יד ןעו טמוק סָאװ ,ךַארּפש ןוֿפ
 עטמיטשַאב טָאה ךַארּפשסױא רעד ןוֿפ גנוגנערטשנָא ערעלוקסומ יד ןעוו ה"ד
 ןענַײז סָאװ ןדָאירעּפ --- םיײקרַאטש רערענעלק ןוא רערעסערג ןוֿפ ןדָאירעּפ
 יד וצ ךיז ןסַאּפ סָאװ ,רעטקַארַאכ ןקיבלעז םעד ןוֿפ ערעדנַא טימ טריצילּפמָאק
 .ײשרַאֿפ רעמ ךָאנ ףיוא ץעזעג םעד טָא טזַײװַאב קיזומ ,ןזרעֿפ עקידרעטַײװ
 ןוֿפ ןדעי ןיא סָאװ ,ןטקַאט עטרזחעגרעביא ןַארַאֿפ ןענַײז סע .םינֿפוא ענעד
 .ּפָא יד ןַארַאֿפ ןיא סע .ןָאט רעקיטייוצ ַא ןוא רעקיטשרע ןַא ןַארַאֿפ זיא ייז
 ,גנונַאּפש רערעלוקסומ ןוֿפ גנורענעלקרַאֿפ ןוא גנורעסערגרַאֿפ עקידנטַײב
 עטסכעה יד זיב ןלַאֿפרעטנורַא ןוא ןגַײטשֿפױא יד ןיא ןסָאלשעגנַײא זיא סָאװ
 -וצ ןענַײז עכלעװ ,ןלַאֿפרעטנורַא ןוא ןגַײטשֿפױא --- ןטָאנ עטסקירעדינ ןוא
 ןוא ןגַײטשֿפױא יד רעביא ןסַײר סָאװ ,סעילַאװכ ערענעלק ןוֿפ טצעזעגֿפױנ
 ךעלמיטנגייא זיא סָאװ ןֿפוא ןַא ףיוא סעילַאװכ ערעסערג יד ןוֿפ ןלַאֿפרעטנורַא
 :ָאנַאיּפ ןוֿפ טַײבּפָא םעד רעטַײװ ןבָאה רימ ןוא ,עידָאלעמ רעדעי רַאֿפ
 ;קַארַאכ סָאװ ,םטיר ןטרָאס ענעדײשרַאֿפ יד טָא זַא ,ןשזַאסַאּפ =ע ט רָא ֿפ ןוא
 ןעניז ןטסָארּפ ןיא עטלצניקעג ןייק טינ ןענַײז ,ןקורדסיוא עשיטעטסע ןריזירעט
 ,גנוגעװַאב רעקידעילַאװכ ַא ןוֿפ ןעמוָאֿפ ערעקרַאטש ןענַײז רָאנ ,טרָאװ ןוֿפ
 ,ונודָאלסיוא רעכצלרעּפרעק רעייז ןיא ןליֿפעג ןוֿפ ןֿפַאשעג תוליגרב ןרעוו סָאװ
 ןיא ןעגיֿפעגסיױא עֶלַא יז ןעק ןעמ סָאװ ,טקַאֿפ םעד ךרוד ןזיװַאב טרעוו
 ,גנונָאטַאב עקיטייווצ ןוא עקיטשרע ןַײז טָאה ץַאז רעדעי ,ןדייר ןכעלטנייװעג
 טריצילּפמָאק לַאֿפרעטנווַא ןוא גײטשּפױא:טּפױה ַא טָאה סָאװ ,טקַאט ַא ןוא
 ןוֿפ טײלגַאב זיא ןדייר סָאד ןוא , ןלַאֿפרעטנורַא ןוא ןגיײטשֿפױא ערענעלק טימ
 יד ןעװ ,רעדילג יד ןוֿפ טייקיטעט רעקידנקנַאװש רעקינייװ רעדָא רעמ ַא
 .עסיורג ַא זיא עיצָאמע

 לב ןוא ךיז יב ,ןקרעמַאב רענייא רעדעי ןעק סעילַאװכ ערעגנעל ךָאנ
 ,ןגָאטײװ עסיורג רָאג רעדָא סנגינעגרַאֿפ עסיורג רָאג ןוֿפ ןלַאֿפ יד ןיא ,ערעדנַא
 ,טייקנַארק רעכעלרעּפרעק ַא ןוֿפ ןעמוק סָאװ ןגָאטיײװ זַא ,סנטשרע טקרעמַאּב
 גָאטיײװ רעד סָאװ ,ןהעש יד ןיא ,שימטיר ךעלקרעמ לָאמעלַא טעמע ןענַײז
 .טײקרַאטש ןיא ןדיײשרַאֿפ ץלַא רע זיא ,ןצנַאג ןיא ףיוא טינ לָאמנייײק טרעה
 ,ןדַײל ןוֿפ ןהעש יד ךָאנ ,רעטעּפש ןוא .סעמזַאּפס רעדָא ןלַאֿפנָא ןיא טמוק רע
 עלַארָאמ ,גנורעטכַײלרעד רעקיסעמכַײלגרַאֿפ ןוֿפ ןהעש ךעלטנייוועג ןעמוק
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 סָאװ ,שטנעמ ַא .סעילַאװכ ערעסערג ןוא ערענעלק עכעלנע ךיוא ןבָאה ןגָאטײװ
 ןסיג רעדָא ןצכערק ןייא ןיא דנַאנַאכָאנ טינ טלַאה ,טרעױרטרַאֿפ קרַאטש זיא
 רדסּכ ךיז ,סיוא ןצַאלּפ ןדַײל ןוֿפ סנכייצ יד רָאנ ,סָאמ רעכַײלג ַא ןיא ןרערט
 ןוא ערעקרַאטש יד ןעװ ,רעטעּפש עלַײװ ַא ,ךָאנרעד .קידנרזחרעביא רעדיוו
 ןוֿפ טַײצ ַא -- טייקיור ַא טמוק ,ּפָא ןזָאל עיצָאמע ןוֿפ סעילַאװכ ערעכַאװש
 ,טַײצ לקיטש ַא רעדיוװ טמוק םעד ךָאנ ןוא ; טײקנברָאטשעגּפָא רעקיסעמכַײלגרַאֿפ
 רעדנַא ןַא טימ ,ןדַײל ןֿפרַאש ַא ןיא רעבירַא טייג רעיורט רעּפמעט רעד ןעוו
 טּפיוהרעביא ,ןגינעגרַאֿפ סיורג ַײב ךיוא ױזַא .סעמזַאּפס ןוא ןלַאֿפנָא ןוֿפ ייר
 עכעלקרעמ רימ ןעעז ,ןרילָארטנָאק רעקיניײװ ךיז ןענעק עּכלעװ ,רעדניק ַײב
 ןוֿפ ןלַאֿפנָא--ליֿפעג םענעזיװעגסױרַא םעד ןוֿפ טײקרַאטש רעד ןיא ןעגנורעדנע
 ןוא ןעלכיימש ןוֿפ סעלַײװ טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ןוא ,ןעגנירּפשמורַא ןוא ןכַאל
 :רַאֿפ יד ןדָאלוצסױא גונעג ןענַײז ,ןגינעגרַאֿפ ןוֿפ ןקורדסיוא עטכַײל ערעדנַא
 ,גנוגערֿפױא עטרענעלק

 סָאװ ,סעילַאװכ עקיטסַײג ןגעװ ןזַײװַאב ןייק טינ ךיוא ןלעֿפ סע ןוא
 ,ןכָאװ ןָא ןטלַאה סָאװ סעילַאװכ ,עקידרעירֿפ יד רעדייא רעגנעל ןענַײז
 ןגעו קידנעטש ןרעה רימ ,ךיז ןקידנע ייז רעדייא ,ןרָאי רעדָא םישדח
 ןבָאה ןשטנעמ ליֿפ רעייז .שידָאירעּפ רעביא ךיז ןרזח סָאװ ןעגנומיטש
 :טעברַא ןוֿפ ןדָאירעּפ ןבָאה ייז .טעמוא ןוא טייקרעטנומ ןוֿפ ןדָאירעּפ ערעייז
 עסיװעג ןעװ ןדָאירעּפ ;טײקלױֿפ ןוֿפ ןטַײצ ןָאנ ןעמוק סָאװ טײקמַאז
 א ,קשח סיורג טימ טריוװיטלוק ןרעװ תואנה עסיװעג רעדָא םינינע
 יד ךייש זיא סָאװ .טקיסעלכַאנרַאֿפ ןרעוו ןכַאז עקיזָאד יד ןעװ ןטַײצ ערעדנַא
 סע תמחמ זַא ,שינערָאװַאב יד ןכַאמ רָאנ ןעמ ףרַאד ,ןעגנוקנַאװש עמַאזגנַאל
 טינ ערעדנַא טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא ייז ןענַײז ,ןסולֿפנַײא ךס ַא ייז ףיוא ןקריוו
 ,קיסעמלגער

 ערעייז ןוֿפ ןעגנורעדנע יד יװ ױזַא ,רעקלעֿפ עשידַאמָאנ ַײב ,81 8
 .ערעגמוא רעדָא גנוּפעשסיוא רעד ךרוד טמיטשַאב ךעלטנייוועג ןרעו רעצעלּפ
 ןלַאֿפ ךס ַא ןיא ןוא ;שידָאירעּפ ייז ןענַײז ,לעטשוצ-זַײּפש רעייז ןוֿפ שינעט
 ַא זיב ךיז טָאה סָאװ ,טֿבש רעדעי .ןענָאזעס יד טל רעביא ךיז ייז ןרזח
 ,לָאצ ןיא ךיז טרעמרַאֿפ ,טנגעג ןַײז ןיא טצעזעגנַײא טסעֿפ ןיוש דַארג ןסיוװעג
 :רַאֿפ עטקידירֿפַאב-טינ ןוֿפ קורד םעד רעטנוא ,גנורעקלעֿפַאב ןַײז ןוֿפ לייט ַא זיב
 רעביא ךיז טרוח סָאװ סעצָארּפ ַא--טנגעג רעַײנ ַא ןיא ןרירגימע טמענ ,ןעגנַאל
 עקירדסּכ יד ןוא גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ טקּוװ םעד רעביא .ןטַײצ עסיוועג ןיא
 ךיז ןרעסערגרַאֿפ עכלעוו ,םיטֿבש ערעדנַא טימ ןטקילֿפנָאק ןעמוק סעיצַארגימ
 :עדנַא עלַא ןוֿפ יו ,טֿפַאשדנַײֿפ רעד טָא ןוֿפ ,ןטיײרּפשוצסיױא ךיז ןכוז ןוא ךיוא
 ,ענעסירעגרעביא ןַא רָאנ ,גנוגעװַאב עכעלטייהנייא ןייק טינ סױרַא טמוק ,ער
 : ןלַאֿפנָא עַײנ ןוא דנַאטשליוװ ,םולש -- טירטקירוצ ,טײקטכַאװשעגּפָא ,המחלמ
 עשירעטילימ יד ןיא ,ןקיטנעק רעקינייװ רעדָא רעמ ַא ,טַײבּפָא םעד ָאד טעז
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 םטיר רעד טָא געמ ןוא .רעקלעֿפ עטריזיליוויצ ןוא עדליוו ןוֿפ ןטייקיטעט

 יָצִג טלָאװו ןעמ יו ,קיסעמלגערמוא רעמ טינ רע זיא ,קיסעמלגערמוא ןַײז

 ןוֿפ ןוא ןטֿפַאשלעזעג יד ןוֿפ ןסיירג ענעדײשרַאֿפ יד ןוֿפ ןטרַאװרעד טֿפרַאד

 .ןטייקרַאטש ענעדײשרַאֿפ ערעייז ןוֿפ תוביס עטלקיװרַאֿפ טסכעה יד

 ןֿפערט ,ןעגנורעדנע עכעלרעניא וצ עכעלרעסיוא ןוֿפ רעבירַא רימ ןעייג

 זיא יז ,ןעמרָאֿפ ךס ַא רעטנוא גנוגעװַאב-סױרָאֿפ ןוא .קירוצ יד טָא ןָא רימ

 ?סיוא רעד זיא ןטַײצ עקילָאמַא ,לדנַאה ןוֿפ ןעמָארטש יד ןיא טלוב לעיצעּפס

 ןטלַאהעגּפָא ןעגַײז סָאװ ,ןדירַאי ףיוא ןרָאװעג טריֿפעג ןצנַאג ןיא טצמּכ טַײב
 2עקלעֿפַאב רעד ןוֿפ סרעטנעצטּפױה יד ןיא ןטַײצנשיװצ עגנַאל ןיא ןרָאװעג

 סָאװ ,ןעלקיטרַא-ךירבעג ןוא ןשטנעמ ןוֿפ ץײלֿפּפָא ןוא ץײלֿפוצ רעד ,גנור

 .ַאנ יד רעמ סָאװ ,רעטֿפָא ץלַא ןרעו ,סױרַא טזַײװו ןדירַאי יד ןוֿפ רערעדעי

 .טייקיטעט רעכעלטֿפַאשלעזעג רערעסערג ַא וצ טריֿפ גנולקיװטנַא עלַאנָאיצ

 םעד ןעמענרַאֿפ ןָא טבייה קרעמ עכעלטנכעוו ןוֿפ םטיר רערעקיטסַאה רעד

 טרעװ טַײצ רעד טימ ןוא .ןדירַאי יד ןוֿפ םטיר ןעמַאזגנַאל םעד ןוֿפ ץַאלּפ

 ןעמוק סע זַא ,ויטקַא ױזַא רעצעלּפ עסיוועג ןיא טילבסיוא ןוֿפ סעצָארּפ רעד

 יַאװכ עכעלגעט ַא -- רעמוקראֿפ ןוא רעֿפױק ןוֿפ ןֿפערטֿפױנוצ עכעלגעט רָאֿפ

 רֶעדָא ,האוֿבת רעדָא ,לװַאב ןוֿפ גנולײטרַאֿפ ןוא גנולמַאזנָא ןוֿפ עיל

 ,לַאטיּפַאק
 ,עיצּפמוסנָאק ןוא עיצקודָארּפ וצ טַײבסיױא םענוֿפ רעבירַא ןעייג רימ ביוא

 ,ןדָאירעּפ ערעיײז ןיא רעגנעל ליֿפ עקַאט ןענַײז סָאװ ,סעילַאװכ רימ ןעניֿפעג

 טינ לָאמניײק ןענַײז גנורעדָאֿפ ןוא לעטשוצ .רָאלק ױזַא טקנוּפ טעמּכ רעבָא

 טַײצ ןוֿפ זיא רענייא ןעו רעבָא ;ןרעדנַא םוצ רענייא ןטסָאמעגוצ קידנעטשלוֿפ

 ,ןרעדנַא םעד ןוֿפ סָאמרעביא ןַא דלאב סע טגנערב ,סָאמרעביא ןיא טַײצ וצ

 ןדירֿפוצמוא ןענַײז ,ץייו ךס ַא טריצודָארּפ ןָאזעס ןייא ןבָאה סָאװ ,סרעמרעֿפ

 ליֿפ ַא קידנעײזרַאֿפ ,ןָאזעס ןטסטנעָאנ םעד ןוא ;זַײרּפ ןקירעדינ םעד טימ

 סע ןוא ,שינעטערעג ערעגרַאק ַא קרַאמ ןֿפױא ייז ןעגנערב ,םוכס ןרע:עלק
 .ַאּפ ךרוד טכַאמ (עיצּפמוסנָאק) ךױרברַאֿפ רעד .גנוקריוו עטרעקרַאֿפ ַא טמוק

 יד ,ןזַלװּוצנָא לעיצעּפטס קיטייג טינ ןיא סע סָאװ ,סעילַאװכ עלעלַאר

 טגנערב ןטנגעג ענעדײשרַאֿפ ןשיװצ ןעלקיטרַא ןוֿפ לעטשוצ ןוֿפ גנוריסנַאלַאב

 קחוד ַא ןַארַאֿפ זיא סע ּוװ ,טרָא ןַא .ןעגנוקנַאװש עכעלנע סױרַא ךיוא
 ןַײרַא ןעמוק סע ּוװ ,טרָא ןַא טרעװו ,לקיטרַא-ךיורבעג ןסיוװעג ַא ףיוא

 ;עֿפושב ָאֹד זיא רע עכלעו ןיא ,רעצעלּפ ןוֿפ ?קיטרַא ַאזַא ןוֿפ ןעמָארטש

 .נָא ןוֿפ עילַאװכ ַא ןעגנעוב ןטַײז עלַא ןוֿפ ןעמָארטש יד טָא ןוא

 .לייט ַא ,גנַאגקירוצ ַא טֿפַאש ןוא קרַאמ םעד רעביא טליֿפ סָאװ ,גנולמַאז
 ,םָארטשקירוצ ןזַײװ

 ןעמ ןעק ןטייקיטעט יד טָא ןוֿפ רעטקַארַאכ רעקידעילַאװכ רעד רע בָא

 ,ןזַײרּפ יד .ןזַײרּפ יד ןוֿפ ןלַאֿפ ןוא ןגַײטש םעד ןיא ןטסעב םוצ ןעז רשֿפא

 ןוייֹװָאב ,סעמַארגָאיד ןוא סעלעבָאט טימ ןרעֿפיצ ןיא ןכעגעגנָא ןרעוו סָאװ
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 יוצ ןענַײז ןעגנוגעװַאב עלעיצרעמָאק יד יװ ,ןֿפוא ןטסרָאלק םעד ףיוא זדנוא

 "סלָאסנָאק, ןוֿפ זַײרּפ רעד ,סיירג רענעדיײשרַאֿפ ןוֿפ סעילַאװכ ןוֿפ טלעטשעגֿפױנ

 יו ,ךרוד טכַאמ ץייוו ןוֿפ זַײרּפ רעד רעדָא ((ןריּפַאּפטרעװ עשילגנע)

 סָאװ ,תודירי ןוא תוילע עסיורנ ,סעלעבַאט יד ןוֿפ ןעז סע ןעק ןעמ

 ךשמ ןיא טשרע טכיירגרעד ןרעװ ןטקנוּפ עטסקירעדינ ןוא עטסכעה ערעײז

 ןסירעגרעביא ןרעװ ןעגנורעדנע ןוֿפ סעילַאװכ עטסערג יד טָא ,ןרָאי ןוֿפ
 ךס ַא ןוֿפ רשפא ןדָאירעּפ רעביא סיוא ךיז ןטײרּפש סָאװ ,ערעדנַא ןוֿפ

 רעדָא ךָאֹװ ַא ןרעיודעג סָאװ ,ערעדנַא רעדיװ ןעמוק יד ףיוא ,םישדח

 ,תיטרֿפב רעמ ןרָאװעג טנכייצרַאפ ןטלָאװ ןעגנורעדנע יד ןעוו ןוא  ,ייווצ
 ,גָאט ןדעי רָאֿפ ןעמוק סָאװ ,סעילַאװכ ערענעלק יד טַאהעג רימ ןטלָאװ

 עדעי ןריֿפַארגעלעט סעיצקַא ןוֿפ סרעלקעמ יד סָאװ ,ערענעלק ךָאנ יד ןוא
 סָאװ יד יװ עיצַאקילּפמָאק ַא ןזיֹװַאב טלָאװ סירמוא רעצנַאג רעד .העש

 ף וא ךיז ןבייה סע רעכלעוו ףיֹוא ,עילַאװכ-םי רעסיורג ַא ףיוא טעז ןעמ
 טימ טקעדַאב סעילַאװכ עקיסעמ ךיז ףיוא ןגָארט עכלעװו ,ןדניא עסיורג

 ,ךעלזַײרק ענעסירעגּפָא עניילק ןוֿפ ןּבירעגּפָא ןענַײז עכלעוו ,ךעלעילַאװכ
 ,ןלַאֿפטױט ןוא תונותח ,ןטרובעג ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ עשיטַאמַארגַאיד עכעלנע

 ןטקילֿפנָאק עטלקיװרַאֿפ יד ןזַײװַאב םזירעּפוַאּפ ,סנכערברַאֿפ ,טײקנַארק ןוֿפ

 יד טָא רעטנוא טֿפַאשלעזעג רעד ןיא םוטעמוא ןעגנוגעוװַאב עשימטיר ןוֿפ

 .ןקילבנָא ענעדײשרַאֿפ

 :טֿפַאשלעזעג ןוא ןכירטש עשיטסירעטקַארַאכ עכעלנע ןַארַאֿפ ןענַײז סע

 יד ַײב ןוא דנַאלגנע ןיא .טרָאס ןטריצילּפמָאק רעמ ַא ןוֿפ ןעגנורעדנע עכעל

 ?גגעק ןוא ןעגנוקריװ יד ללכב ןַײא טציא ןעמ טעז טנעניטנָאק ןוֿפ רעקלעֿפ
 ערענעלק עקילעֿפוצ עריא ץוחַא ,עיגילער .סערגָארּפ ןשיטילָאּפ ןוֿפ ןעגנוקריוו

 -- טײקנלַאֿפעג ןוא טייקנביוהרעד ןוֿפ ןדָאירעּפ עגנַאל טָאה ,ןעגנובעלֿפױא

 .כַײלג ןוֿפ תורוד ךָאנ ןעמוק סָאװ ,גנוקינַײּפטסבלעז ןוא הנומא ןוֿפ תורוד

 סעכָאּפע ןוא סעכָאּפע עשיטעָאּפ ןַארַאֿפ ןענַײז סע .תורקפה ןוא טייקיטליג

 ,עיֿפָאסָאליֿפ ,ןֿפָאלשעגנַײא יװ טעמּכ סיוא טעז טייקנייש ןוֿפ ליֿפעג רעד ןעוו

 טַײצ עגנַאל ַא טרעװ ,טכַאמרעביא יד טַאהעג עלַײװ ַא טָאה יז יו םעד ךָאנ

 טָאה טֿפַאשגסיװ רעדעי .ףיוא רעדיװ םַאזגנַאל רעטעּפש טבעל ןוא ןזָאלרַאֿפ

 ךיז טיג ןעמ ןעװ ןטַײצ ערעדנַא ןוא תוריקח עוויטקודעד ןוֿפ ןטַײצ עריא

 ןעגנוקנַאװש לֿפיװ ןוא ,ןטקַאֿפ ןדניבֿפױנוצ ןוא ןעלמַאז טימ רקיע רעד ּפָא

 רעבָא ,ערענעלק ןיא רָאֿפ ןעמוק סע ןרעדנַא םעד םוצ םערטסקע ןייא ןוֿפ

 ןַא זיא ,עדָאמ רעד ןוֿפ ןצגנורעדנע יד יו ױזַא ,ןעגנונַײשרעד עקיטכיזנָא רעמ

 .עיצַאװרעסבָא עכעלגעטלַא
 ןזַײװַאב ,ןעזסױרָאֿפ סע ןעק ןעמ יװ ,ןעמטיר עכעלטֿפַאשלעזעג יד

 ךס ַא ןוֿפ עיצַאניבמָאק ַא ןוֿפ סױרַא טמוק סָאװ ,טייקיסעמלגערמוא יד טוג

 ןיא טנעמעלע ןכַאֿפנײא ןייא ןוֿפ סױרַא ןעמוק סעיצַאירַאװ יד ּוװ ,תוביס

 ןעעז ,לקיטרַא - ךיורבעג ןסיװעג ַא ןוֿפ לעטשוצ םעד ןוֿפ ונַײהד ,ןבעל סקלָאֿפ
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 רעקידרעירֿפ ַא וצ ,ןעגנוגעװַאב עטלקיװרַאֿפ ךס ַא ךָאנ ,רעקקירוצ ַא עקַאט רימ
 זיא רע יװ רעקיבלעז רעד ןרעװ ןעק לקיטרַא םענוֿפ זַײרּפ רעד -- עגַאל
 יד רעבָא ּוװ .עֿפושב רעדיװ ךיז טניֿפעג רע זַא ,טניימ סָאד ,ןעוועג רעירפ
 זיא ,ןיוַא ריא ןיא ןטערט ןרָאטקַאֿפ ךס ַא סָאװ ,ַאזַא ןיא טייקיטצט
 לֲאּפַא .דנַאטשוצ ןקיבלעז םעד וצ יונעג רעקקירוצ ןייק ָאטינ לָאמנייק
 ןוֿפ םרָאֿפ עטלַא יד טקנופ קירוצ טינ לָאמנײק טגנערב עיצקַאער צשיט
 2צֲאר םענוֿפ ןדײשרַאֿפ טַײװ ןיא םזילַאנָאיצַאר רעקיטנַײה רעד .ןכַאז

 ןבעלֿפױא טכַאמ עדָאמ יד שטָאכ ןוא ,טרעדנוהרָאי ןטצעל ןוֿפ םזילַאנָא
 עטמיטשַאב טימ לָאמ עלַא ייז ןעמוק ,רעדיילק ןּפיט עקילָאמַא זַײװנטַײצ
 ,סעיצַאקיֿפידַאמ

 ,עגַארֿפ ַא סױרַא טּפור ּפ צנירּפ םעד טָא ןוֿפ טײקנײמעגלַא יד ,88 8
 םטיר בא ,ןלַאֿפ עקידרעירֿפ יד ןיא ןרָאװעג טלעטשעג ןזיא סָאװ יד יװ
 וצ דנורג ַא רימ ןבָאה ,גנוגעװַאב ןוֿפ ןעמרָאֿפ עלַא ןיא סױרַא ךיז טזַײװ
 ןוֿפ גגידַאב ןקידתישארב ןסיװעג ַא ךרוד טמיטשַאב טרעװ רע זַא ,ןעניימ
 ןריֿפסױרַא ךיז טזָאל רע זַא ,זיא הרֿבס ענענַאטשרַאֿפ יד ,ללכב טייקיטעט
 עקַאט זיא סָאד זַא ,ןעניֿפעגסױא ןלעװ רימ .טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד ןוֿפ
 | ,טקַאֿפ רעד

 ןייא וצ ןָאטרעמַצק ַא ןוֿפ ןָאצ םעד רעגניֿפ ןטימ יצ ַא טוט ןעמ ןעװ
 .געמַאזוצ ענַײז ןשיװצ גנונַאּפש ערטסקע עסיװעג ַא ןֿפַאשעג טרעװ ,טַײז
 טיצ סָאװ טֿפַארק רעד דנַאטשרעדיװ ַא ןביג עכלעװ ,ךעלכלייט ענעטלַאהעג
 טביא רעגניֿפ רעד טֿפַארק לֿפיװ .,גָאװכַײלג ןוֿפ דנַאטשוצ רעייז ןוֿפ סיַא ייז
 טרעװ טֿפַארקנגעק ליֿפ ױזַא ,טַײז ַא ןָא ןָאצ םעד קידנעיצקעװַא סיוא
 ,רעבירעד .ךעלכלייט ענעטלַאהעגנעמַאװצ יד ןשיװצ ליּפש ןיא טכַארבעג
 סָאװ ,טֿפַארק ַא טימ קירוצ ןבירטעג רע טרעװ ,ןָאצ םעד ּפָא טזָאל ןעמ ןעוו
 .רעירֿפ ןַײז קירוצ טכיירג רע ןעװ .ןגיוצעגּפָא םיא טָאה סָאװ רעד וצ ךַײלג זיא
 ןַײז תעב םיא ףיֹוא טקריװעג טָאה סָאװ ,טֿפַארק יד טָאה ,עיציזָאּפ עקיד
 ,עמוס ַא -- טעטמיא ןוֿפ עמוס עטסַאפענוצ ַא םיא ןיא ןֿפַאשעג ,רעקקירוצ
 טָאה סָאװ טֿפַארק רעד וצ ,סע טסייה ,ףערטַאב ןיא ךַײלג טעמּכ זיא סָאװ
 קעװַא זיא לייט רעסיוועג ַא לַײװ ,טעמּכ ןגָאז ןזומ רימ) .טקריוװעג הליחתכל
 ןיא לייט רעסיװעג ַא ךָאנ ןוא ,טֿפול רעד ןיא גנוגעװַאב ןבעגרעביא ףיוא
 ןָאצ םעד קעװַא טגָארט טעּפמיא רעד טָא .(ץיה ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ
 הליחתכל זיא רע יװ טַײװ יױזַא טעמּכ ,עיציזַאּפ .ור ןַײז רעדייא רעטַײװ
 טֿפַארק יד ןענַאװזיב ;גנוטכיר רעטצעזעגנגעק רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגקעװַא
 ןשיװצ גנונַאּפש עטצעזעגנגעק ַא ןֿפַאש וצ טכױרברַאֿפ זַײװכעלסיב ףוסל טרעוו
 :עגנגעק יד ,ןיָאלרַאֿפ ןצנַאג ןיא טרעװ טעּפמיא רעד ןוא ,ךעלכלייט יד
 טֿפַאש ,טלדנַאװרַאֿפ ךיז טָאה טעּפמיא רעד רעכלעוו ןיא ,גנונַאּפש עטצעז
 = :ַארביװ יד -- דנַאנַאכָאנ רעטייו ױזַא ןוא ,רעקקירוצ ןטייװצ ַא טלָאמעד
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 גנוגעװַאב רעדעי ַײב לַײװ ,רַאֿפרעד רָאנ ףיױא טַײצ רעד טימ ןרעה סעיצ

 טשירעטע ןוא עשירעֿפסַאמטַא קידנֿפַאש ,טֿפַארק עמוס עסיװעג ַא קעװַא טייג

 | .סעילַאװכ

 רעטרזחעגרעביא רעקיזָאד רעד ןגעװ ןוט טכַארט ַא זיולב ףרַאד ןעמ

 ןוא גנוקריװ עדעי יװ ,זיא יז זַא ,ןעזוצנַײא ידּפ ,גנוקריוונגעק ןוא גנוקריוו

 רעד סָאװ ,טֿפַארק יד .טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד ןוֿפ אצוי:לעוּפ ַא ,גנוקריוונגעק

 .ןדניװשרַאֿפ טינ ןעק ,ןָאצ םעד ןגייבנַײא םייב ןבעגעגסױרַא טָאה -עגניֿפ

 רעד רעטנוא טריטסיסקע יז ?ןריטסיסקע יז טבַײלב םרָאֿפ רעכלעוו רעטנ'א

 ןשיװצ ןֿפַאשעג טָאה יז סָאװ ,גנונַאּפש רעקידנטלָאהנעמַאזוצ רענעי ןוֿפ םרָאֿפ

 ךַײלג ַא ןָא ןרעהֿפױא טינ ןעק גנונַאּפש עקידנטלַאהנעמַאזוצ יד ,ךעלכלייט יד

 ?טַאטלוװזער רעקידנֿפערטַאב ךַײלג רעד טָא זיא סָאװ ,טַאטלוזער ןקידנֿפערטַאב

 רע תעב ,ןָאצ םעד ןיא ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא סָאװ טעּפמיא רעד זיא סָאד

 סָאװ -- אֿפוג טעּפמיא רעד ןוא ,עיציזָאּפור ןַײז וצ קירוצ ןגָארטעג טרעוו

 סעּפע ןֿפַאש רעדָא ,טעּפמיא ןַא יו רעטַײװ ןייגנָא רעדָא זומ רע ? םיא ןוֿפ טרעוו

 ןַא יװ ןייגנָא טינ ןעק רע .עמוס רעכַײלג ַא ןוֿפ טֿפַארק עוויטַאלערַאק ַא

 יַאוצ רעד דצמ דנַאטשרעדיװ ַא טגירק שינעטַײב : טרָא סָאד לַײװ ,טעּפמיא

 זײװכעלסיב רע טדניװשרַאֿפ ױזַא טָא זיא ;ןלייט יד ןוֿפ טײקנטלַאהעגנעמ

 גנונַאּפש יד .ןלייט עקיזָאד יד ןשיװצ גנונַאּפש ןיא טלדנַאװרַאֿפ קידנרעוו

 ױזַא ןוא ,סעּפמיא ןקידנֿפערטַאב ךַײלג ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ רעדיו טרעוװו

 .דנַאנַאכָאנ רעטַײװ
 דנַאטשרעדיװ ןטקעריד ַא טנגענַאּב סָאװ ,גנוגעװַאב ַא טָאטשנָא ביוא

 ןיא גנוגעװַאב רימ ןטכַארטַאב ,ףָאטש ןוֿפ טײקנטלַאהעגנעמַאזצ רעד דצמ

 שטָאכ .,םרָאֿפ רעדנַא ןַא רעטנוא תמא רעקיבלעז רעד סױרַא טמוק ,םיור

 ךיז טעז אליממ ןוא ,טֿפַארק עטצעזעגנגעק ןייק טינ ךיז טכַאד טקריװ ַאד

 רעטלמַאזעגנָא רענעגייא ריא רעבָא זומ ,םטיר רַאֿפ הביס ןייק סױרַא טינ

 רעטַײװ רעּפרעק ןכעלגעװַאב םעד טַײצ רעד טימ ןגָאוטקעװַא טעּפמיא

 סָאװ ,טֿפַארק ַא ןרעוו זומ ױזַא ןוא ,וצ םיא טיצ סָאװ רעּפרעק םעד רעבירַא

 טמוק טקילֿפנָאק םעד טָא ןוֿפ ,ןֿפַאשעג יז טָאה סָאװ יד רעדייא שרעדנַא זיא

 .רעקרַאֿפ זיא סָאװ ,טֿפַארק יד .לַאֿפ ןקידרעירֿפ םעד ןיא יו ,םטיר חרכהב

 ;ןרעװ טכינרַאֿפ טינ ןעק ,גנוטכיר רעסיוועג ַא ןיא טעּפמיא יו טרעפ

 רעד ןיא רעדיװ ךיז יז שזַײװַאב ,טַײצ רעד טימ טדניװשרַאֿפ יז ביוא ןוא

 ַײג סָאד ןוֿפ ןָא טבייה עכלעוו ,רעּפרעק ןקידנלעטשּפָא םעד ףיוא עיצקַאער

 .(טקנוּפ ןטסטַײװ) ןָאילעהֿפַא ןַײז ןוֿפ רעּפרעק ןטלעטשענּפַא םעד ןעיצ וצ

 ה"ד ,םטיר ןייק ןַײז טנעקעג טינ טלָאװ סע ןעוו ,ןעגנוגנידַאב עקיצנייא יד

 רעד ןיא םיור ןכרוד גנוגעװַאב ַא ןײגנָא דנַאנַאכָאנ טנעקעג טלָאװ סע ןעװ

 ןַא טריטסיסקע טלָאװ סע ןעוװ זיא ,קיביײא ףיוא עיניל רעדָארג רעקיבלעז

 ןקידנגעװַאב ךיז םעד ןוֿפ ץוחַא ךַאז רעדעי ןוֿפ קידייל ,טייקכעלדנעמוא

 ןלעטשרָאֿפ טינ ךיז ןעמ ןעק ןעגנוגנידַאב יד טָא ןוֿפ ענייא ןייק ןוא .רעּפרעק
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 יַאבמוא ןיא ױזַא ןוא ,ןעלֿפַײרגַאבמוא זיא טייקכעלדנעמוא :קנַאדעג ןיא

 סעּפ} ןיא בײהנָא ןַא טַאהעג טינ לָאמנייק טָאה סָאװ גנונעװַאב ַא ךעלפַײרג

 ,טֿפַארק ןוֿפ רוקמ ןקידרעירֿפ ַא

 .גנוגעװַאב רעדעי ןוֿפ ךיוטש:רעטקַארַאכ רעקיטיינ ַא ןכב זיא םטיר

 ןוומ רימ סָאװ ,טַאלוטסָאּפ ַא -- ןטֿפערק עטצעזעגנגעק םוטעמוא ָאד ןענַײז

 -- ,גנורַאֿפרעד רעזדנוא ןוֿפ םרָאֿפ רעד טיול ,ןעזעג ןבָאה רימ יו ,ןעמעננָא

 ,טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד ןוֿפ סולש רעכעלדַײמרַאֿפמוא ןַא םטיר זיא

 00, 6 יט



 לטיּפַאק רעטפלע

 ּבײהנָא רעיינ ַא ןוא קיטירק ,עמוזער

 רעד טַײװ יװ ,ןטכַארטַאב וצ עלַײװ ַא ןלעטשּפָא ךיז רימָאל ,89 8

 ,ןסיװ ןוֿפ ןינב ַאזַא ןעױבוצֿפױא טייג ןעלטיּפַאק עקירָאֿפ יד ןוֿפ טלַאהניא

 גָאליֿפ ,בײהנָא ןיא ךַײלג עיציניֿפעד רעזדנוא טיול ,ןעמַאזצ טלעטש רעכלעוו

 .עיֿפָאס

 רעד זיא סָאװ ,גנוטּפױהַאב יד זיא ,טײקנײמעגלַא ריא ךייש זיא סָאװ

 טרָאס םעד ןוֿפ ,לטיּפַאק ןדעי ןיא ןליּפשַײב ךרוד ןרָאװעג ןזיוװַאב ןוא טרעלק

 ענעי רעביוֵַא טגַײטש סָאװ עיציזָאּפָארּפ ַא -- טרעדָאֿפעג ךיז טָאה סע יװ

 .רעדנָא ,טנַײה יז טײטשרַאֿפ ןעמ יװ ,טֿפַאשנסיװ יד עכלעוו ,ןצענערגסַאלק

 וצ רעהעג סָאװ ,תמא ןַא ןיא 'ףָאטש ןופ טייקרַאברעטשעצמוא יד, ,טנעק

 יא ךַײלגוצ ןעמונעגנָא טרעװ סָאװ תמא ןַא ,עימעכ וצ יװ רעמ טינ קינַאכעמ

 טימ ןוט וצ טָאה סָאװ קיזיֿפ רעד ןוֿפ יא ,קיזיֿפ רערַאלוקעלַאמ רעד ןוֿפ

 ןעמענ גָאלָאיב רעד ןוא סָאנָארטסַא רעד סָאװ תמא ןַא ,סעסַאמ עקידווװעריּפש

 טרעװ ?גנוגעװַאב ןוֿפ טײקידנעטשַאב יד, .רעכיז רַאֿפ ןָא םיא ךַײלג עדייב

 .יײֵטּפָא ענעי ןוֿפ רָאנ טינ (טַאלוטסָאּפפ החנה עטסעֿפ ַא יװ טלעטשעגקעווַא

 עשלמיה יד ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד טימ ןוט ֹוצ ןבָאה סָאװ ,טֿפַאשנסיװ ןוֿפ ןעגנול

 םעד ןוֿפ החנה עטסעֿפ יד רעקינײװ טינ זיא סע רָאנ ,סרעּפרעק עשידרע ןוא

 זיא ןוא ,ץיה ןוא טכיל ןוֿפ ןעגנונַײשרעד יד ןגעװ ןעגנושרָאֿפ סרעקיזיֿפ

 יד ןוֿפ סעיצַאילַארענעג יד ןיא ,שוריֿפב טינ ביוא ,הקיּתשב ןסָאלשעגנַײא

 יעגנַײא זיא סָאװ ,"טֿפַארק ןוֿפ םויקע רעד ךיוא ױזַא ,ןטֿפַאשגסיװ ערעכעה

 ןקיבלעז םעד טָאה ,סעיציזָאּפָארּפ עקידרעירֿפ יד ןוֿפ רענייא רעדעי ןיא ןסָאלש

 ןוֿפ םויק רעד, (רַאלָארָאק) אנקסמ ריא ךיוא טָאה ױזַא ןוא ,ייז יװ םענרַאֿפ

 רעכיוה רָאג ַא ןוֿפ סינ ןענַײז ןתמא יד טָא ,"ןטֿפערק ןשיװצ ןתוכַײש

 ,ןתמא עלַאסרעװינוא רעבָא ןענַײז ייז ,טיײקגײמעגלַא
 - - = -ףגנ:לשפאאישיי
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 יד ןעמ טצז ,ײז ןוֿפ טיצ ןעמ סָאװ ןסולש יד וצ רעביוַא ןעמ טייג
 ןוא ןעמרָאֿפ ערעדנַא ןיא ןרעװ טלדנַאװרַאֿפ ןעק טֿפַארק זַא .ךַאז עקיבלעז
 .ַאטיטנַאװק ַא ןַארַאֿפ זיא (ןטַאלערָאק) ןעמרָאֿפ עקידתוכַײש עריא ןשיוצ זַא
 ןלעטש טינ ןעק ןעמ עכלעװ ,ןטקַאֿפ עכעלדנע ןענַײז ,טײקיטרעװכַײלג עוויט
 רעדָא ,עיגָאלָאמרעט רעדָא ,קינַאכעמ ןוֿפ ןטקַאֿפ יד טימ סַאלק ןייא ןיא |

 :ישרעד יד ןיא סױרַא ךיז ןזַײװ ייז םערָאװ ;םזיטענגַאמ רעדָא ,עירטקעלע
 .לעזעג ןוא טסַײג ןוֿפ ןעגנונַײשרעד יד וצ זיב ןסַאלק ײלרעלַא ןוֿפ ןעגנונ
 ןטסנעלק ןוֿפ עיניל רעד ןיא טייג גנוגעװַאב זַא ,ץעזעג רעד ךיוא ױזַא .טֿפַאש
 םעד ןיא רעדָא ,גנולצוצ רעטסערג ןוֿפ עיניל רעד ןיא רעדָא ,דנַאטשרעדיװ

 יעמוא ךרוד טגנירד סָאװ ץעזעג ַא ןיא ,עדייב יד ןוֿפ (טנַאטלוזער) אצוי-לעוּפ

 ,עטיברַא ריא ןיא ךיז קידנגעװַאב ,עטענַאלּפ רעדעי םיא טגלָאֿפ סע .םוס

 ,עדילָאס ןוא עקיסילֿפ ,עקיטֿפול ,ןֿפָאטש עכעלגעווַאב עלַא יװ ףןַײלג ץנַאג

 רעדעי ןוא גנוגעװַאב עשינַאגרָא עדעי םיא טגלָאֿפ סע { ךַאלֿפרעביא ריא ףיוא

 רעשיגַאגרָאמוא ןוא גנוגעװַאב עשינַאגרָאמוא עדעי יװ רעקינייוו טינ סעצָארּפ

 םטיר זַא ,לטיּפַאק ןטצעל ןיא ןרָאװעג ןויװַאב ךיוא זיא ױזַא ןוא ,סעצָארּפ

 עטלּפָאט יד ןוֿפ ךיז ןעיירד ןדנור טעד ןוֿפ -- םוטעמוא סױרַא ךיז טזַײװ
 ענױזַא ןוֿפ ;סעלוקעלָאמ ןוֿפ ןעגנוקנַאװש עכיג ךעלֿפַײרגַאבמוא יד זיב ןרעטש
 .געלּפַאטש יד ןוא סעכָאּפע:רעשטעלג עקידנעמוקרעדיוו יד יװ ,ןעגנורעדנצ-דרע

 ןטַײב יד זיב ,ןעגנורעדינרעטנויַא ןוא ןעגנובײהֿפױא עקידנטַײבּפָא ךיז זַײװ
 ;ייוװ טינ זיא רע ןוא ;סעילַאװכ ןוא ץיײלֿפוצ ןוא ץיײלֿפּפָא ןוֿפ ,ןטניוו יד ןוֿפ
 :םלוּפ םעד ןוֿפ ,ןעמזינַאגרָא עקידעבעל ןוֿפ סעיצקנוֿפ יד ןיא טלוב רעקינ

 .סעיצָאמע ןוֿפ ןעמזַאּפט יד זיב ץרַאה ןוֿפ ןּפַאלק

 לייט רַאֿפ יז טכַאמ סָאװ ,רעטקַארַאכ םעד ןתמא יד טָא ןבָאה ױזַא טָא
 ןקינײארַאֿפ סָאװ ,ןתמא ןענַײז ייז .ןעניז ןקיטכיר םעד ןיא עיֿפָאסָאליֿפ ןוֿפ
 ;רוטַאנ רעד ןוֿפ ןעגנולײטּפָא עלַא וצ ןרעהעג סָאװ ןעגנוניײשרעד עטערקנָאק
 ?1עמַאזוצ ןקידנעטשלוֿפ םענעי ןוֿפ ןלײטדנַאטשַאב ןַײז ייז ןזומ רעּבירעד ןוא

 ,טכוז עיֿפָאסָאל 8 יד ןכלעוו ןכַאז ןוֿפ ףירגַאב םענעטלַאהעג

 גנורימרָאפ רעד ןיא ןתמא יד טָא ןליּפש עלָאר רעסָאװ רעבָא ,90 8
 עעדיא ןַא זַײװקיצניײא יז ןוֿפ זיא סע רעכלעוו רעביא טיג ?ףירגַאב ַאזַא ןוֿפ
 ןוֿפ לכה:ךס םעד טרָאװ םעד טָא רעטנוא קידנעײטשרַאֿפ :סָאמסָאק םעד ןוֿפ
 עעדיא עקירעהעג ַא ןעמונעגנעמַאזוצ יז ןוֿפ עלַא ןביג ? ןרַאבנעקרעדמוא םעד
 עלַא ייז טדניברַאֿפ ןעמ ןעװ וליֿפַא ,ףיונוצ ייז ןלעטש יצ ?טרָאס םעד ןוֿפ
 עלַא יד טָא ףיוא רעֿפטנע רעד !עעדיא ַאוַא וצ סכעלנע סעּפע ,קנַאדעג ןיא
 !ןיינ -- ןַײז זומ סעגַארֿפ

 ;וצ רעדָא רעדנוזַאב ,ןתמא ענױזַא ערעדנַא טינ ןוא ןתמא יד טָא טינ
 םיא ןיא רָאנ סָאװ ,ןסיו ןטרירגעטניא םענעי ףיונוצ טינ ןלעטש ,ןעמַאז
 יד ןעװ זַא ,טניימעג טָאה רעקנעד ןייא .ליצדנע ךיא עיֿפָאסָאליֿפ טניֿפעג
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 וצ ןצעזעג עטריצילּפמָאק רעמ עלַא ןריצודער וצ ןצװעג לעוּפ טלָאװ טֿפַאשנסיי
 :עט רערַאלוקעלָאמ ןוֿפ ץעזעג םעד וצ ונַײהד ,ץעזעג ןכַאֿפנײא טסכעה ןייא
 טעטירָאטױא רעדנַא ןַא .ץענערג ריא טימרעד טכיירגרעד יז טלָאװ ,טייקיט
 -עגֿפױנוצ ױזַא ןענַײז ןטקַאֿפ ערענעלק עלַא זַא ,שוריֿפב טינ ,טּפױהַאב טָאה
 טרעװ םוטעמוא טקריװ עכלעװ טֿפַארק יד סָאװ ,טקַאֿפטּפיה םעד ןיא ןסָאג
 םעד, סא ןעמ טקירד קורדסיוא םעד טימ וַא ,ןרָאלרַאֿפ טינ ץעגרע ןיא
 טלַאהטנַא ןעגנוניימ יד טָא ןוֿפ עדעי רעבָא ,"םוסרעווינוא םעד ןוֿפ ַײבעג
 .םעלבָארּפ יד ןײטשרַאֿפ שלַאֿפ ַא

 רעשיטילַאנַא ןייק ןוא ,ןתמא עשיטילַאנַא ןענַײז עלַא יד טָא םערָאװ
 ןוֿפ זעטניס םענעי ןעױבּפױא טינ ןעק ,ןתמא עשיטילַאנַא ןוֿפ לָאצ ןייק ,תמא
 ןוֿפ זעטניס םעד ןוֿפ גנורעלקרעד ַא ןַײז ןיילַא רָאנ ןעק רעכלעוו ,קנַאדעג
 זיולב זיא ןטנעמעלע ערעייז ףיוא ןעגנונַײשרעד יד ןעמענרעדנַאנוֿפ סָאד ,ןכַאז
 יוצ ןטצעזעגֿפױנוצ רעייז ןיא ןעגנונַײשרעד יד ןיײטשרַאֿפ וצ גנוטיירגוצ ַא

 יד ןעניֿפעגסױא .טיקכעלקריװ רעד ןיא סיֹורַא ךיז ןזַײװ ייז יו ,דנַאטש

 יד ןענוֿפעגסױא טָאה ןעמ זַא ,טינ ללּכ ךָאנ טניימ ןרָאטקַאֿפ יד ןוֿפ ןצעזעג

 סע רעכלעוו ַא ױזַא יװ טינ ,זיא עגַארֿפ יד ,גנֹוקריװנעמַאזוצ רעייז ןוֿפ ןצעזעג

 ,ןיילַא ךיז רַאֿפ טקריװ ,טֿפַארק רעדָא ,גנוגעװַאב רעדָא ,ףָאטש ,רָאטקַאֿפ זיא

 וליֿפַא ןוא ;ןעגנוגנידַאב עכַאֿפנײא עטלעטשעגרָאֿפ עסיװעג רעטנוא רעדָא

 ןוֿפ ןעגנוגגידַאב עטריצילּפמָאק יד רעטנוא טקריװ רָאטקַאֿפ ןייא ױזַא יװ טינ

 יא ,ןרעװ טקירדעגסיוא ףרַאד סָאװ ךַאז יד .ץנעטסיסקע רעלעוטקַא רעד

 ענעדײשרַאֿפ עלַא ענַײז רעטנוא ןרָאטקַאֿפ יד ןוֿפ טקודָארּפ רעטקינײארַאֿפ רעד

 רימ ןבָאה ,סעצָארּפ ןצנַאג םעד ןרילומרָאֿפ ןענעק רימ ןעו טשרע ,ןעמרָאֿפ

 .טבערטש עיֿפָאטָאליֿפ ןכלעװ וצ ,סעצָארּפ םעד ןוֿפ ןסיװ סָאד ןעמוקַאב

 ןקיטכערַאב וצ גונעג קיטכיװ זיא ןינע םעד ןוֿפ שינעדנעטשרַאֿפ ערָאלק ַא

 ,גנורעלקֿפױא עקידרעטַײװ ַא

 גָאלָאיב ַא ןוא גָאלָאעג ַא  ,רעקימעכ ַא זַא ,ןעמעננָא רימָאל .91 8

 םיא טנרעל טֿפַאשנסיװ סנדעי סָאװ ןעגנורעלקרעד עטסֿפיט יד ןבעגעג ןבָאה

 ,טנגעג ַא ןיא ,טכיל ןקידנענערב ַא ןיא רָאֿפ ןעמוק סָאװ ,ןסעצָארּפ יד ןגעוו

 ןקידנסקַאו ַא ןיא ןוא ,שינרעטיצ-דרע ַא ןוֿפ ןרָאװעג טרעדנעעג זיא סָאװ

 עטסֿפיט יד טינ ןענַײז ןעגנורעלקרעד ערעייז זַא ,גנוטּפױהַאב רעד ףיוא .סקיוועג

 ?ריא טליװ ךָאנ סָאװ, :ןועֿפטנעּפָא אמּתסמ ייז ןלעו ,ךעלגעמ ןענַײז סָאװ

 ןוֿפ גנוטײרּפשעצ יד ןוא ץיה ןוא טכיל ןעוו ,ןגָאז וצ ךָאנ טבַײלב סָאװ

 רערַאלוקעלָאמ ןוֿפ גנוַײרֿפַאב רעד זיב ןרָאװעג ןענוֿפעגסױא עלַא ןענַײז ףָאטש

 .ַאב סָאװ ,סעיצקַא עלַא ןעװ ?הביס עכעלטֿפַאשניײמעג רעייז סלָא גנוגעװַאב

 םעד ןוֿפ סאצוי:לעופ יד סלַא טרעלקרעד ןרעװ ,שינרעטיצ:דרע ןַא ןטיילג

 ױזַא יװ ,דרע רעד ןוֿפ ץיה רעטסקינייװעניא רעד ןוֿפ רעװנָא ןעמַאזגנַאל

 ףיא טכיל ןוֿפ סולֿפנַײא רעד ןעװ !רעקירעדינ ךָאנ ןייג וצ ךעלגעמ זיא
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 ןיֿפ גנורעלקרעד ַא סלַא ןרָאװעג ןויװַאב זיא סעלוקעלָאמ ןוֿפ ןעגנוקנַאװש יד

 ךיז ןעמ ןעק גנורעלקרעד ַא רַאֿפ ךָאנ סָאװ זיא ,ןסקיװעג ןוֿפ סקּוװ םעד
 ךיז טקידנע ןסיוו זַא ,טגָאז ריא .זעטניס ַא טגנַאלרַאֿפ ריא ? ןלעטשרָאֿפ

 עסיוװעג ןוֿפ ןטײקיטעט יד ףיֹוא ןעגנונַײשרעד יד ןגײלרעדנַאנוֿפ טימ טינ
 םעד ךָאנ זַא ,ןצעזעג עטלעטשעגטסעֿפ טגלָאֿפ יז ןוֿפ רערעדעי סָאװ ,ןרָאטקַאֿפ
 יד טשרע טמוק ,טלעטשעגטסעֿפ ןיוש ןענַײז ןרָאטקַאֿפ יד ןוֿפ ןצעזעג יד יו
 רעטקינײארַאֿפ רעייז ןוֿפ סױרַא ןעמוק סע ױזַא יוװ ,ןזַײװַאב וצ ,םעלבָארּפטּפױה
 ןקידירֿפַאב ,ונ .טײקטריצילּפמָאק רעצנַאג רעייז ןיא ןעגנונילשרעד יד טייקיטעט
 יד טימ ןבױהעגנָא ?גנוועדָאֿפ יד טָא ןעגנורעלקרעד עקידרעירֿפ יד טינ ןעד
 ןענערב טימ ןוט וצ ןּבָאה סָאװ ןטנעמעלע יד ןוֿפ ןעגנוגעװַאב ערַאלוקעלָאמ

 ,ץיה רעד ,טכיל םעד ןוֿפ גנורעלקרעד ַא שיטעטניס ףיוא טינ ןעד רימ ןעיוב
 :סױרַא ?ןזַאג ענעֿפַאשעג יד ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד ןוא ןוַאג ענעֿפַאשעג יד

 ןעיוב ,סיוא ץלַא ךָאנ טלַארטש ץיה ריא זַא ,טקנופדנַאטש םעד ןוֿפ קידנעייג

 :נרעק) סועלקונ םעד ןוֿפ ףירגַאב ןרָאלק ַא זעטניס יּפילע ףיוא טינ ןעד רימ

 טלַאֿפ יז יו ,ערָאק ריא ןוֿפ ,ףיונוצ ךיז טיצ רע יו ,דרע רעד ןוֿפ (טקנוּפ
 ?עװַאל ןוֿפ ןסירעגכרוד ןוא טמירקעצ ,ןטלָאּפשעגנַײא ,טלסיירטעצ טרעוװ ,ןַײא
 ןוא ןעגנוררעדנע עשימעכ יד טימ השעמ עקיבלעז יד טינ סע זיא ןעד יצ ןוא
 "ל טקיוװעג ןקידנסקַאװ םעד ןיא ףָאטש ןוֿפ ןעגנולמַאזנָא יד

 טָאװ ,גנורעלקרעד עטצעל יד זַא ,ויא ןעמעלַא םעד ףיוא רעֿפטנע רעד
 טמענ סָאװ ,זעטניס רעלַאטרעװינוא ןַא זיא ,ןכיירגרעד ףרַאד עיֿפָאסָאליֿפ יד
 .רעד עשיטעטניס יד ,ןועטניס עלעיצעּפס עניוזַא עלַא טקינײארַאֿפ ןוא םורַא
 ,ענײמעגלַא טסכעה יד וצ זיב וליֿפַא ,טיג טֿפַאשנסיװ יד טָאװ ןעגנורעלק
 !ענעק ייז שטָאכ .ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא קיגנעהּפָא רעקינייװ רעדָא רעמ ןענַײז
 .בעלנע רעד ךרוד טקינײארַאֿפ טינ רעבָא ייז ןענַײז ,ןטנעמעלע עכעלנע ןבָאה
 םעד ןיא זַא ,ןעמעננָא ןעד ןעמ ןעק ,ןרוטקורטס עקידמצע ערעייז ןוֿפ טייק
 סָאװ םזינַאגרָא םעד ןיא ןוא שינרעטיצידרע רעד ןיא ,טכיל ןקידנענערב
 יד טימ ענייא םיֿבורק ןייק טינ רָאג עצנַאג סלַא ןסעצָארּפ יד ןענַײז טסקַאװ
 ןרָאטקַאֿפ עקירעהעג יד ןוֿפ רערעדעי זַא ,הדומ ויא ןעמ בא ?ערעדנַא
 ,ןסילשַאב ןעד ןעמ ןעק יצ ,ץעזעג ַא טימ גנומיטשנַײא ןיא לָאמעלַא טקריװ
 ענעדײשרַאֿפ יד טָא !?ץעזעג ןייק טימ טיג טמיטש גנוקריװנעמַאזוצ רעייז זַא

 :מוא יד ןוא עשינַאגרָא יד ,עכעלריטַאנ יד ןוא עכעלטסניק יד ,ןעגנורעדנע
 טינ ןרָאט ,טײקכעלמעװקַאב בילוצ רעטנוא ןדייש רימ עכלעוו ,עשיגַאגרָא
 םערָאװ ;טקנוּפדנַאטש ןטסכעה םעד ןוֿפ יז קידנטכַארטַאב ,ןרעװ טדיײשעגּפָא
 ןוא ,סָאמסָאק ןקיבלעז םעד ןיא רָאֿפ ןעמוק סָאװ ,ןעגנורעדנע ןענַײז עלַא יז
 זיא ןטֿפערק ןוֿפ ליּפש יד ,גנולדנַאװרַאֿפ רעסיורג ןייא ןוֿפ ןלייט ןרימרָאֿפ
 לכש רעזדנוא סָאװ טיבעג ןצנַאג םעד ןיא עקיבלעז יד םצעב ּפיצנירּפ ןיא
 ןיא ןדײשרַאֿפ ךעלדנעמוא ןענַײז סָאװ ,ןטֿפערק יד שטָאכ ןוא .סיוא טשרָאֿפ
 רעדָא רעמ םוטעמוא סיוא ןטעברַא ,סעיצַאניבמָאק ןוא סעיצרָאּפָארּפ ערעייז
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 טינ ןבָאה ײז יװ סא טֿפָא ןעעז ןוא ןטַאטלזער ענעדײשרַאֿפ רעקינײװ

 סע רָאנ ,שרעדנַא ןַײז טינ ןעק ןגעװטסעדנוֿפ ,ךיז ןשיוװצ טֿפַאשהֿבורק ןייק

 .צגַארֿפ יד ,ןטָאטלוזער עקיזָאד יד ןשיװצ טֿפַאשנײמעג עכעלדנירג ַא ןַײז זומ

 טנעמעלע רעכעלטֿפַאשגיימעג רעד זיא סָאװ -- זיא ןרעֿפטנערַאֿפ ףרַאד ןעמ סָאװ

 ! ןּפעצָארּפ עטערקנָאק עלַא ןוֿפ סעטכישעג יד ןיא

 ץעזעג ַא ןכוז טציא רימ ןֿפרַאד ,סע טסייה ,ןרימוזער וצ ידּכ 2 8

 םענרַאֿפ ןיא ךַײלג ןַײז לָאז סָאװ ,ןעגנונַײשרעד ןוֿפ לעטשֿפױנוצ ןוֿפ

 *עג ןבירשַאב ןענַײז סָאװ ,ןלײטדנַאטשַאב ערעייז ןוֿפ ןצעזעג ענעי טימ

 ףָאטש זַא ,ןעזעג ןבָאה רימ יוװ ױזַא .ןעלטיּפַאק עקידרעירֿפ יד ןיא ןרָאװ

 סָאה טֿפַארק ןוא ןסירעגרעביא טינ זיא גנוגעווַאב ,רַאברעטשעצמוא זיא

 ךןרוד םוטעמוא ןכַאמ ןטֿפערק זַא ,ןעזעג ןבָאה רימ יװ ױזַא -- םויק ַא

 רעד ןיא לָאמ עלַא קידנעײג ,גנוגעװַאב זַא ןוא ,םרָאֿפ ןיא ןעגנורעדנע

 וצ טבַײלב ,שימטיר קידנעטש זיא ,דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוֿפ עיניל

 יד ןקירדסיוא לָאז סָאװ ,עלומרָאֿפ עכעלרעדנערַאֿפמוא עכעלנע ןַא ןעניֿפעג

 ןרָאװעג טרילומרָאֿפ ןענַײז עכלעוו ,ןטייקיטעט יד ןוֿפ ןטַאטלוזער עטקינײארַאֿפ

 .רעדנוזַאב

 זומ יז--? עלומרָאֿפ ַאזַא ןוֿפ רעטקַארַאכ רעניימעגלַא רעד ןַײז זומ סָאװ

 יא ,ףָאטש יא סָאװ ,ןעגנורעדנע יד ןוֿפ גנַאג םעד ןָא טנכייצ סָאװ ַאזַא ןַײז

 -עדרָאנַײא עַײנ ַא ןַײא טסילש גנורעדנע-םרָאֿפ עדעי ,ךרוד ןכַאמ גנוגעווַאב

 סָאװ ,טגָאז יז תעב ,ריא ןוֿפ עיציניֿפעד ַא ןוא ; ןלײטדנַאטשַאב יד ןוֿפ גנונ

 םעד ןוֿפ ןלייט עקידוועריּפש-טינ רעדָא עקידװעריּפש יד טימ טריסַאּפ טָאה סע

 עקידװעריּפש יד טימ טריסַאּפ טָאה סע סָאװ ,ןגָאז ךיוא זומ ,ףָאטש ןקירעהעג

 .ןַײא טסילש גנולײטנַײא עַײנ יד סָאװ ,ןעגנוגעװַאב עקידוועריפש-טינ רעדָא

 יא גנוטכיר ןייא ןיא קידנעטש טינ טייג גנורעדנע-םרָאֿפ יד ביוא ,רעטַײװ

 רעטנוא ,םיאנּת יד ןענעכײצנָא עלומרָאֿפ יד זומ ,טייקכיג רעקיבלעז רעד טימ

 רעדנַא רעד ןיא רעבירַא טײג ןוא ףױא טרעה ,ןָא ךיז טבייה יז עכלעוו

 ,גנוטכיר
 רעד; ןוֿפ ץעזעג רעד ןַײז רעבירעד זומ ,ןכוז רימ סָאװ ,ץעזעג רעד

 ןוא ףָאטש ןוֿפ גנולייטרעדנַאנוֿפ : רעדיוו רעקידנעטש

 ,טקעיבָא רעדעי .טינ ןריטסיסקע טײקטסעֿפ ןוא ור עטולָאטבַא ,"גנוגעווַאב

 עגר ןוֿפ ךרוד טּכַאמ ,ןטקעיבָא עלַא ןוֿפ ץוביק רעד רעדייא רעקינײװ טינ

 קיטסַאה רעדָא זַײװכעלסיב .דנַאטשוצ ןַײז ןיא גנורעדנע ןַא סעּפע עגר וצ

 רעדָא ןלייט ענַײז ןוֿפ עקינייא תעב ,גנוגעװַאב טרילרַאֿפ רעדָא רע טמוקַאב

 יַארֿפ יד ןוא .עועדנַא יד וצ ענייא ןתוכילש ערעייז קיטַײצכַײלג ןרעדנע עלַא

 ,היצנירפ רעשימַאניד רעכלעװ -- זיא ןועװ טרעֿפטנערַאֿפ ףרַאד סָאװ עג

 םיטרפ עריא ןיא ךױא ןוא ללכב גנולדנַאװרַאֿפ רעד עגונב רעקיטכיר ַא

 !ןתוכַײש עקידנרעדנע ךיז לָאמ עלַא יד טָא סיוא טקירד
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 םעד ןזיװעגנָא טָאה רע ביוא ,קעווצ ןַײז טנידעג טָאה לטיּפַאק רעד טָא
 ןטערט רימ רעכלעוו וצ ,עיסוקסיד יד ,םעלבָארּפדנורג רעד טָא ןוֿפ רעטקַארַאכ
 רעד ןוֿפ לעטשקעװַא םעַײנ ַא טימ ןבײהנָא ךיז קיסַאּפ ץנַאג ןעק ,וצ טציא
 עיֿפָאסָאליֿפ זַא ,שינעדנעטשרַאפ ערָאלק יד ךיז טימ קידנגָארט ,םעלבָארּפ
 יד טָא טרעֿפטנערַאֿפ יז ןעװ רָאנ ,ןעמוקֿפױא ןעק ןעניז ןקיטכיר ןיא
 ,םעלבָארּפ
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 לטיּפַאק רעטפלעווצ

 גנורעטשעצ ןוא גנולקיװטנַא

 :ַאב ריא ןעמעננַײרַא זומ ךַאז רעדעי ןוֿפ עירָאטסיה עצנַאג ַא ,93 8

 ךיא ןדניװשרַאֿפ ריא ןוא ןקרעמַאב טינ ןעק ןעמ סָאװ סעפע ןוֿפ ךיז ןזַײװ

 רעד רעדָא טקעיבָא רעקיצנייא ןַא ןַײז סע לָאז .סרַאבקרעמַאבמוא סעּפע

 סיוא ךיז טוָאל ןוא ןָא ךיז טבייה גנובַײרשַאב יד ביוא ,םוסרעוװינוא רעצנַאג

 .טבַײלב סע םערָאװ ,קידנעטשלופ טינ יז זיא ,םרָאֿפ רעטערקנָאק ןַײז טימ

 ןבירשַאב טינ זיא סָאװ ץנעטסיסקע רערַאבנעקרעד ןַײז ןוֿפ דָאירעּפ ַא רעביא

 ,טּפױהַאב ןעמ ביוא ,טגָאזעג רעסעב רעדָא ,הדומ ןעמ זיא .טרעלקרעד טינ ןוא

 סָאד זַא ,אליממ רימ ןטּפױהַאב ,ןסיוו טינ רימ ןענעק ןעגנוניײשרעד יװ רעמ זַא

 סע זַא ,ןעגגונַײשרעד עלַא יװ םענרַאֿפ ןיא סיורג ױזַא זיא ןסיוו ןוֿפ טיבעג

 ףיוא ןקריוו ןענעק עכלעװ ,ןרַאבנעקרעדמוא םעד ןוֿפ ןעמרָאֿפ עלַא םורַא טמענ

 רעטנוא ץנעטסיסקע ןעניֿפעג רימ רָאנ ּוװ ,זיא רעבירעד .,ןַײזטסּוװַאּב רעזדנוא

 .ַארֿפ יד ףיא ךיז ןלעטש ,םישוח ערעזדנוא ףיוא ןקריוו ןענעק סָאװ םיאנּת

 יז טעװ ױזַא יו ןוא ?םיאנּת ענױזַא רעטנוא ןעמוקעג יז זיא .יװ --- סעג

 ךַאז יד זַא ,טינ ןטלַאה רימ בױא ?םיאנּת ענױזַא רעטנוא ןַײז וצ ןרעהֿפױא

 ןוא גנומענרָאװ ןוֿפ טנעמָאמ םעד ןיא םרָאֿפ עקידװעריּפש ַא ןעמוקַאב טָאה

 טָאה ,גנומענרָאװ רעד ךָאנ ךַײלג םרָאֿפ עקידװעריּפש ריא ןרָאלרַאֿפ טָאה

 יװעריּפש רעד טָא רעטנוא ץנעטסיסקע עקידרעירֿפ ַא ןבָאה טזומעג ךָאד יז

 רעד טָא רעטנוא ץנעטסיסקע עקידרעטעּפש ַא ןבָאה טעװ ןוא םרָאֿפ רעקיד

 ןצנעטסיסקע עקידרעטעּפש ןוא עקידרעירֿפ עקיזָאד יד ,םרָאֿפ רעקידוװעריּפש

 זיא סע ןוא  ;ןסיװ ןוֿפ םינינע עכעלגעמ ןענַײז ןעמרָאֿפ עקידװעריּפש רעטנוא

 טָאה סע ןענָאװזב ,ןצענערג ענַײז טכיירגרעד טינ טָאה ןסיוו סָאד זַא ,רָאלק

 ןייא ןיא סעטכישעג עקיטֿפנוקוצ ןוא עקיטציא ,עקידרֿבע יד ןדנוברַאֿפ טינ

 ,סצנַאג
 .רומש
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 .ינייוו רעדָא רעמ ןַײא ןסילש ןבעל ןכעלגעט ןוֿפ םישעמ ןוא דייר יד
 ןדנַאטשוצ ענעזעװעג רעירֿפ ןוֿפ ןסיו לעיצנעטָאּפ רעדָא לעוטקַא ןַא רעק
 לײט רעטסערג רעד ןוא ;רעטעּפש ןעמוק ןלעװ סָאװ ןדנַאטשוצ ןוֿפ ןוא
 ןשטנעמ ַא ןענעק .ןטנעמעלע יד טָא ןַײא עקַאט טסילש ןסיוו רעזדנוא ןוֿפ
 יו טלַאטשעג רעקיבלעז רעד ןיא רעירֿפ ןעזעג םיא ןבָאה טניימ ךעלנעזרעּפ
 ךיז טניימ שטנעמ סלַא ןיולב םיא ןענעק ןוא ;רעטציא סיוא טעז רע
 ןוא טייהדניק ןוֿפ ,עלהֿפוע ןַא ןוֿפ ןדנַאטשוצ ענענַאטשרַאֿפ יד ןלעטשרָאֿפ
 ,םיטרּפ עלעיצצּפס ןיא טסּוװַאב טינ זיא טֿפנוקוצ סנשטנעמ ַא שטָאכ .טגנוי
 רעּפרעק ןַײז זַא ןוא ןברַאטש טעװ רע זַא ,ןטקַאֿפ יד :ללכב טסּוװַאב יז זיא
 יד ןכירטשדנורג ןיא ןקידנערַאֿפ סָאװ ןטקַאֿפ ןענַײז ,ןרעװ טלױֿפרַאֿפ טעוו
 ןכַאז עלַא טימ ךיוא ױזַא .ןכַאמכרוד רעטעּפש טעװ רע עכלעוו ,ןעגנורעדנע
 עקידרעירֿפ יד קירוצ ךלהמ ןסיוועג ַא ףיוא ןעניֿפעגסױא ןענעק רימ .םורַא
 ענלװַאב ןוא ענעדַײז ,ענעלָאװ יד ןוֿפ ןעמרָאֿפ עטערקנָאק רעטנוא ץנעטסיסקע
 ןעײטשַאב לבעמ ערעזדנוא זַא ,רעכיז ןסייו רימ ,ןגָארט רימ סָאװ רעדיילק
 ,תורוד עכעלטע ןוֿפ ךשמ ןיא רעמייב ןיא ןבילקעגנָא ךיז טָאה סָאװ ףָאטש ןוֿפ
 ,ןגָאז רימ ןענעק ,זיוה ןוֿפ טנעוו יד ןיא ןגיל סָאװ ,רענייטש יד ןגעװ וליֿפַא
 .עג ַא ןוֿפ ןלייט ןעוועג ייז ןענַײז קירוצ ןרָאי רעטרעדנוה רעדָא ןרָאי זַא
 ןוֿפ רעטעּפמש םעד ךייש זיא סָאװ ,רעמ ךָאנ ,דרע רעד ןיא ףיט טכיש רעסיוו
 ױזַא ןגָאז רימ ןענעק ,טנעװ יד ןוֿפ ןוא לבעמ יד ןוֿפ ,ןֿפָאטשרעדיילק יד
 ןדָאירעּפ ןיא זַא ןוא ,גנולױֿפ ןוֿפ סעצָארּפ ַא ךרוד ןכַאמ עלַא ייז זַא ,ליֿפ
 .עגנעמַאווצ עקיטציא ערעייז ןרילרַאֿפ ייז ןלעװ גנעל רענעדײשרַאֿפ ןוֿפ
 .ןעמרָאֿפ ענעטלַאה

 טנעזעוועג יד חוּכמ ןגירק ןשטנעמ עלַא סָאװ ,תועידי ענײמעגלַא יד טא
 :ץגסיוא טֿפַאשגסיװ יד טָאה ,ןכַאז עקימורַא יד ןוֿפ סעלָאר עקיטֿפנוקוצ ןוא
 :ַארגָאיב רעד וצ .רעהֿפױא ןַא ןָא רעטַײװ סיוא יז טרעטיירב ןוא ,טרעטיירב
 ןיא רע תעב ,עיֿפַארגָאיב ןַײז ףיסומ יז זיא ןשטנעמ םענלצנייא םעד ןוֿפ עיֿפ
 .ערז שיּפָאקסָארקימ ַא יװ ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןוא בַײלרעטומ ןיא ןגעלעג
 יז ןיב ,ןעגנורעדנע עקידרעטַײװ ענַײז סיוא טשרָאֿפ יז ןוא { לרעמעק
 :ױֿפעצ ןוֿפ ןטקודָארּפ עקיטרַאנזַאג ןיא טזײלעגֿפױא רעּפרעק ןַײז טניֿפעג
 ןוקָאק םעד ַײב ןוא טּפעש ןוֿפ ןקוו םעד ַײב ךיז קידנלעטשּפָא טינ ,גנול
 .טינ יד דַײז ןוא לָאװ יד ןיא יז טריציֿפיטנעדיא ,םערָאװדַײז םעד ןוֿפ
 ןגױצעגנַײרַא ןבָאה םערָאװדַײז רעד ןוא סּפעש רעד סָאװ ,ןֿפָאטש ענעגָאר
 ךיא יװ ,סקיװעג ַא ןוֿפ רעטעלב יד ןוֿפ ףָאטש םעד .ןסקיװעג יד ןוֿפ
 ךעדיװ יז טריֿפ ,ןרָאװעג טכַאמעג זיא לבעמ יד סָאװ ןוֿפ ,ןלָאה סָאד
 ,טֿפל רעד ןוֿפ טרילימיסַא ןבָאה ןסקיװעג יד סָאװ ,ןזַאג יד וצ קירוצ
 .כָאנ ןוא .דרע רעד ןוֿפ ןגיוצעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןלַארענימ עסיוועג וצ ןוא
 טקַאהעגסיוא זיא סָאװ ,רעגַאלנייטש רעד ןעמוקעג זיא סע ןענַאװנוֿפ ,קידנכוז
 רעזיול א ןעװעג לָאמַא ןיא סָאד זַא ,יז טניֿפעג ,זיוה סָאד ןעיוב וצ ןרָאװעג
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 ןפיוא רעדָא ךַײט ןוֿפ לַאֿפנַײרַא םַײב סרעגעלעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,ץַאזּפָא

 ,םי ןוֿפ טנורג
 ןוֿפ טיבעג ַא זיא ךַאז רעדעי ןוֿפ דיתע רעד ןוא רֿבע רעד ביוא זיא

 ןיא טײטשַאב סערגָארּפ רעלעוטקעלעטניא רעד ביוא ןוא ,ןסיו ןכעלגעמ

 2טנַאקַאב רעזדנוא ןרעטיירבסיוא ןיא ,ןטסערג ןיא טינ ביוא ,לייט ןסיורג ַא

 טינ ןבָאה רימ זַא ,רָאלק ןיא ,ריתע םעד טָא ןוא רֿבע םעד טָא טימ טֿפַאש

 רימ ןענַאװזיב ,ןַײז סֿפוּת ןעק לכש רעזדנוא סָאװ ,תועידי עלַא ןעמוקַאב

 ןוא רֿבע ןצנַאג םעד ןרעדנַא ןַא רעדָא ןֿפוא ןייא ףיוא ןקירדסיוא טינ ןענעק

 יו ױזַא ,ןכַאז ןוֿפ ץוביק ןדעי ןוֿפ ןוא ךַאז רעדעי ןוֿפ דיתע ןצנַאג םעד

 יו ,ךַאז רעקידתושממ רעקיטכיז רעדעי ןגעװ ןגָאז ךעלטנייוועג ןענעק רימ

 ץנַאג רימ ןענַײז ,לעטשֿפױנוצ ןוא םרִאֿפ עקיטציא ריא ןעמוקַאב טָאה יז ױזַא

 סָאװ ,ףָאטש ַא סעּפע ןוֿפ לָאמַא טימ ןָא ןבייה רימ ביוא זַא ,טגיַײצרעביא

 עטכישעג עקידנעטשלוֿפ ןייק טינ רימ ןבָאה ,םרָאֿפ עטערקנָאק ַא ןיוש טָאה

 ,דנַאטשוצ םעד רַאֿפ רעירֿפ עטכישעג ַא טאהעג ךָאד טָאה רע םערָאװ ,םיא ןוֿפ

 ,ןכַאז ןוֿפ עירָאצט רעזדנוא זיא ןכב .ןבױהעגנָא ןבָאה רימ ןכלעוו טימ

 טינ סיװעג ,לּכה:ךס רעייז ןיא ײס ,זַײװקיצניײא ייז טכַארטַאב ןעמ ןעוו ַײס

 ןוֿפ ןלייט עקיטֿפנוקוצ רעדָא ענעזעוועג עקינייא זַא ןמז לֹּכ ,עקידנעטשלוֿפ ןייק

 .ןרָאװעג טרעלקרעד טינ ןענַײז ץנעטסיסקע רעייז

 טָא ןרילומרָאֿפ ףרַאד עיֿפָאסָאליֿפ יד זַא ,ןוֿפרעד ןעגנירד טינ ןעמ ןעק

 ,דנַאטשוצ ןכעלקרעמַאב םעד וצ ןכעלקרעמַאבמוא םעד ןוֿפ גנאגרעביא םעד

 טינ ןעד זיא ?ןכעלקרעמַאבמוא םעד וצ ןכעלקועמַאב םעד ןוֿפ רעדיוו ןוא

 ןוֿפ גנולײטרעדנַאנוֿפ:רעדיװ רעד ןוֿפ ץצזעג רענײמעגלַא רעד טָא זַא ,רָאלק

 וצ ,ןעזעג סנטצעל ןבָאה רימ יו ,ךיז טרעדָאֿפ סָאװ ,גנוגעװַאב ןוא ףָאטש

 סָאװ ,ַאזַא ןַײז ךיוא זומ ,ןעגנורעדנע ןטרָאס ענעדיײשרַאֿפ יד ןקינײארַאּפ

 ןכַאמ ןשי עקידװעריּפש עכלעוו ,ןעגנורעדנע עקידרדסּכ עלַא יד טקינײארַאֿפ

 טקינײארַאֿפ סָאװ ,עלומרָאֿפ ַא ךרוד זיולב ?ןעמַאזוצ רעדָא רעדנוזַאב ךרוד

 ןטלַאהעגֿפױנוצ ַא וצ ןרעװ טריצודער ןסיוו ןעק ,ןכירטש יד טָא ךיז ןיא

 ,סצנַאג

 עג טנכיײצעגנָא ןיוש זיא עלומרָאֿפ ַאזַא ןוֿפ ךירטשדנורג רעד .94 8

 :נסיו יד זַא ,טקַאֿפ םעד קידנעצזנַײא ןייש ,ןֿפַארגַארַאּפ עקירָאֿפ יד ןיא ןרָאװ

 ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ (סעיגָאלַאצנעג) סעירָאטסיה ענעזעוועג יד קידנשרֶאֿפ ,טֿפַאש

 ןטײרּפשעצ ַא ןיא ןעוועג לָאמַא ןענַײז ןלײטדנַאטשַאב ערעייז זַא ,טניֿפעג ,ןכַאז

 ײז זַא ,יז טניֿפעג ,סעטכישעג ערעקיטעּפש ערעייז קידנכוזכָאנ ןוא ,דנַאטשוצ

 ,ןעזעגנַײא טימרעד רימ ןבָאה ,דנַאטשוצ ןטײרּפשעצ ַא ןעמעננָא רעדיװ ןלעוו

 גָארּפ עטצנזעגנגעק ייווצ יד סּפוּת זיא סָאװ ,אזַא ןַײז זומ עלומרָאֿפ יד זַא

 םעד ױזַא טָא קידנבַײרשַאּב ןוא ,גנוטײרּפשסױא ןוא עיצַארטנעצנָאק ןוֿפ ןסעצ

 טנעָאנ ןעמוקעגוצ ןיוש רימ ןענַײז ,עלומרָאֿפ רעד ןוֿפ רעטקַארַאכ םעניימעגלָא
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 ;עטניא ןַא זיא דנַאטשוצ ןכעלקרעמַאב ןטרירטנעצנָאק ַא ףיוא דנַאטשוצ ןכעל ,קרעמַאבמוא ןטײרּפשעצ ַא ןוֿפ גנורעדנע יד ,קורדסיוא ןשיֿפיצעּפס ריא ֹוצ
 ןטײרּפשעצ ַא ףיוא דנַאטשוצ ןכעלקרעמַאב ןטרירטנעצנָאק 8 ןוֿפ גנורעדנע יד תעב {גנוגעװַאב ןוֿפ גנוטײרּפשעצ רעקידנטײלגַאב ַא טימ ףָאטש ןופ עיצַארג
 ,גנוטיירפשעצ עקידגריס ;ערגָארּפ ַא ןַײא טסילש גנוגעװַאב רעכעלרעניא ןוֿפ גנורעסערגרַאֿפ ַא זַא ןוא ,גנוגעװַאב רעכעלרעגיא ןוֿפ גנורענעלקרַאֿפ ַא ןַײא טסילש עיצַאדילָאטנָאק עקידגריסערגָארּפ ַא זַא ,ןענעקרעדנָא ןזומ רימ סָאװ עמָאיסקַא יד זיא ,גנוג ;עװַאב יד טָא טגָאמרַאֿפ סָאװ ףָאטש םעד ףיוא ןוא גנוגעװַאב רעכעלרעניא רעד טָא ףיוא קרעמֿפױא רעזדנוא קידנצענערגַאב ,ערעדנַא יד יבגל עגייא ךיז ןשיווצ ןבָאה ייז סָאװ ,גנוגעװַאב יד רָאנ עגונ ָאד זיא זדנוא :סעסַאמ ער .עדנַא יבגל ןבָאה עסַאמ ַא ןוֿפ ןלײטדנַאטשַאב יד סָאװ ,גנוגעוװַאב רעד טימ ןוט וצ טינ ָאד ןבָאה רימ .גנוגעװַאב עוװיטַאלער רעמ ןַײרַא טיג ןגירק יז ּוװַא ,ןלײטּפָא ךיז טינ ןענעק ייז ןוא ;גנוגעװַאב רעװיטַאלער רעייז ןוֿפ זיא סע לֿפיװ טינ ןרילרַאֿפ ייז בוא ,ןריגערגַא ךיז טינ ןענעק ןלײטדנַאטשַאב ,ןתמא עכעלגעטלַא ,ןעמזיורט ץלַא ןעגַײז סָאד .ףָאטש ןוֿפ עיצַארגעט:יאסיד עקידנטײלגַאב ַא ןוא גנוגעװַאב ןעיצנַײרַא ןַא זיא---דנַאטשוצ ןכעלקרעמַאגמוא

 ,טקיטכערַאב זיא יז זַא ,ןעניֿפעגסױא דלַאב רעבָא ןלעװ רימ ,גנוטּפױהַאב רעטייוב וצ ַא רַאֿפ ןרעװ טכַארטַאב םתסה ןמ טעװ סָאד ,םיא ןיא ןילרַא ןעייג ןעננורעדנע עטכַאמענכרוד עלַא סָאװ ,ןעניז םעד ןיא קידנעמעגמורַא ךיוא ןוא ,ןַײז זומ ,ללכב ןשי צקידוװעריּפש וצ ךייש זיא סָאװ ץַאז רעדעי "װ ,ןֿפוא םעניימעגלַא רָאג זיב ַא ףיוא קידנעמענמורַא : ןעגנורעדנע עטכַאמעגכרוד ןוֿפ עירעט עצנַאג יִד םורַא טמענ סָאװ ,ץַאז א ריא טָאה ָאד -- עיצַארגעטניאסיד ענעגנורד ,עג ןוֿפרעד ןוא גנוגעװַאב ןוֿפ סגיוועג ַא טמוק סע רעכלעוו ךָאנ  ,עיצַארגעט ,גיא ענעגנורדעג ןוֿפרעד ןוא גנוגעװַאב ןוֿפ רעװנָא  .םרָאֿפ רעטסכַאֿפנײא ןַײז רעטנוא שי ןקידװעריּפש ןדעי ןוֿפ עירָאטסיה יד םענייא ןיא ףיוגוצ ןלעטש ,טרילומרָאֿפ ָאד ןענַײז ייז יװ ,ןסעצָארּפ עטצעזעגנגעק ל"ווצ יד סָא

 עטצעזעגנגעק ייווצ יד טָא ןוֿפ רערעדנַא רעד רעדָא רענייא ןיא גנורעדנע ןא זיא ,ךרוד טכַאמ שי רעקידוװעריּפש רעדעי סָאװ ,גנורעדנע עדעי זַא ,טקַאֿפ ןקיט ;ביו טסכעה ןקידרעטַײװ םעד ןענעכײצרַאֿפ רימ ןזומ ָאד םערָאװ 95 8
 ןעגנַאגעגרעבירַא זיא טָאװ ,טַאגערגַא ןַא זַא ,סיוא טעז ףיוא ןביוא ןוֿפ .ןעגנוטכיר
 ןרילרַאֿפ רעדָא ףָאטש ןָא ןבַײלק ,ןלוֿפ רעדָא ןסקַאװ ןכַאז עלַא ,קיטכיר טיג רעבָא זיא סָאד ,ןרירגעטניאסיד וצ ךיז קידנבייהנָא טיג ןוא שיצקרגעטניא ערעטַײװ ןייק קידנכַאמכרוד טינ ,גנַאל טַײצ עטמיטשַאבמוא ןַא יוזַא ךָאנרעד טבַײלב ,דנַאטשוצ ןטערקנָאק ַא ןיא דנַאטשוצ םענעסָאלֿפעצ הליחּתכל ַא ןוֿפ
 ןיא ךיז ןרעדנע ןּכָאז עלַא .ךיז ןרירגעטניאסיד רעדָא ךיז ןרירגעטניא ,םיא
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 :עטניא ,סיוא ךיז ןטיירּפש רעדָא ףיונוצ ךיז ןעיצ ייז ,רוטַארעּפמעט רעייז
 ךיז טניֿפעג סָאװ ,ףָאטש עמוס יד ס .,ךיז ןרירגעטניאסיד רעדָא ךיז ןרירג

 *יערגרַאֿפ טרעװו ,טלַאהטנַא רע סָאװ ,גנוגעװַאב עמוס יד ַײס ,טַאגערגַא ןַא ןיא
 ןוֿפ גנורענעלקרַאֿפ רעדָא גנורעסערגרַאֿפ יד ןוא ;טרענעלקרַאֿפ רעדָא טרעס

 רעדָא גנוטײרּפשעצ רערעסערג ַא וצ רעטנעענ טירט ַא זיא עדייב יד ןוֿפ ןדעי

 יעג עקידנעטש רעדָא ןרעװנָא עקידנעטש ,עיצַארטנעצנָאק רערעסערג ַא וצ

 ךעלדנע ןַא טניימ ,ןעמוקרָאֿפ טינ לָאז סָאד םַאזגנַאל יו ,ףָאטש ןוֿפ ןסגיוו

 .עג רעדָא ןרעװנָא ןוא ;גנורעסערגרַאֿפ עטמיטשַאבמוא ןַא רעדָא ןדניװשרַאֿפ

 ןלעװ ,ץיה ןָא ןֿפור רימ עכלעוו ,גנוגעווַאב רעקידװעריּפש:טינ רעד ןוֿפ ןסניוו

 .לוֿפ ַא רעדָא עיצַארגעטניא עקידנעטשלוֿפ ַא ,גנַאל ןָא ןטלַאה ייז ביוא ,ןֿפַאש

 רעטלַאק ַא ףיוא ןלַאֿפ ייז תעב ,ןלַארטשנענוז יד .,עיצַארגעטניאסיד עקידנעטש

 לָאז יז ,ןכַאמ ןוא ריא ןיא ןעגנוגעװַאב ערַאלוקעלָאמ יד ןרעסערגרַאֿפ ,עסַאמ

 ,טַײװ טייג רע ּביוא ,רעכלעוו ,סעצָארּפ ַא ןָא ןבייה---,ץַאלּפ רעמ ןעמענרַאֿפ

 ,רעטַײװ ךָאנ ביוא ןוא ,טײקיסילֿפ ַא ןיא עסַאמ יד ןרירגעטניאסיד טעוװ

 }לקרַאֿפ יד טרעקרַאֿפ ;זַאג ַא ןיא טײקיסילֿפ יד ןרירגעטניאסיד רע טצוו
 :וקעלָאמ ןַײז ןוֿפ לייט ַא טרילרַאֿפ רע ןעװ ,זַאג ַא ןוֿפ םענרַאֿפ ןיא גנורענ

 ןעלדנַאװרַאֿפ ,ןָא טלַאה סעצָארּפ רעד ביוא ,רעטעּפש טעװ ,גנוגעווַאב רערַאל

 סע יװ ױזַא ןוא .רעּפרעק ןדילָאס ַא ןיא ףוסל ןוא ,טײקיסילֿפ ַא ןיא םיא

 רעד זיא ,רוטַארעּפמעט עקידנעטש טולָאסבַא ןַא יו ךַאז ַאזַא ָאטינ זיא

 טירט ַא טנעמָאמ ןדעי ןיא טכַאמ טַאגערגַא רעדעי זַא ,סולש רעקידנעווטיונ

 רערעסערג ַא וצ רעדָא עיצַארטנעצנָאק רערעסערג ַא וצ רעדָא רעטנעענ
 ,טײקטײרּפשעצ

 יַאב סָאװ ,ןעגנורעדנע עלַא רָאנ טינ ןַײרַא ןעייג עלזמרָאֿפ רעד טָא ןיא

 יז טְסיִלש רָאנ טינ ןוא ,ףָאטש ןוֿפ גנורענימ ַא רעדָא בָאגוצ ַא ןוֿפ ןעייטש
 ;גײא רעדָא גנוטײרּפשסיױא-ץיה ןֿפורעגנָא ןרעװ סָאװ ,ןעגנורעדנע עלַא ןַײא

 גנורעדנע עדעי ךיוא ,ןֿפוא םענײמעגלַא ןַא ףיוא ,םורַא טמענ יז רָאנ ,גנויצ

 עטסקיגײװעניא עדעי ,עיציזָאּפ ןיא גנורעדנע סלַא רעטנוא טדייש ןעמ סָאװ

 ?ךנַאטשַאב יד רעדָא סעלוקעלָאמ יד רעביא טזָאל סָאװ ,גנולײטרעדנַאנוֿפ עַײנ

 רעכיז טעװ ,ערעדנַא יד יבגל ענייא טלעטשעג שרעדנַא עסַאמ ַא ןוֿפ ןלייט

 רעדָא עיצַארגעטניא ןַא וצ רעטנעענ טירט ַא טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ןַײז

 דַארג ןסיוועג ַא ןיא טרעדנעעג ןבָאה רעכיז טעװ -- עיצַארגעטניאסיד ַא וצ

 יעגרעביא ןענַײז ןלייט יד ןעוו םערָאװ ,טמענרַאֿפ יז סָאװ ץַאלּפ ןצנַאג םעד

 טייקכעלדנעמוא ןסנַאש יד ןענַײז ,ערעדנַא יד וצ ענייא תוכַײשב ןרָאװעג טקור
 ןכעלטֿפַאשנײמעג םעד ןוֿפ סעקערטש עכעלטינשּכרוד ערעייז זַא ,סנייא וצ

 לָאז סע סָאװ זיא ןכב .עקיבלעז יד רעמ טינ ןענַײז טַאגערגַא םענוֿפ רעטנעצ
 יצ --- גנולײטרעדנַאנוֿפ-רעדיװ רעד ןוֿפ רעטקַארַאכ רעלעיצעּפס רעד ןַײז טינ

 .עגלַא ןַא זיא סע יצ ,סַײרּפָא ןַא רעדָא סקַאװּוצ רעקיֿפױאנביױא ןַא זיא סָאד
 ,גנונעדרָאנַײא עַײנ ַא ןיא סע יצ ,גנויצֿפױנוצ רעדָא גנוטײרּפשסיױא עניימ
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 סע .עיצַארגעטניאסיד רעדָא עיצַארגעטניא וצ רעטַײװ טירט ַא לָאמ עלַא סע זיא
 סעּפע ךָאנ ןַײז טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ןעק סע םגה ,סָאד לָאמ עלַא זיא
 ,סרעטַײװ

 ןגעװ עעדיא ענײמעגלַא ןַא ןעמוקַאב ןבָאה רימ יו םעד ךָאנ 6 8
 רימ ןענעק ,ןעמרָאֿפ עטסכַאֿפנײא ערעייז ןיא ןטייקיטעט עלַאסרעװינוא יז טָא
 .ןעמרָאֿפ עטריצילּפמָאק יטַאלער עסיוװעג רעטנוא ןטכַארטַאב ייז רעטציא
 רערעסערג ַא וצ רעדָא עיצַארטנעצנָאק רערעסערג ַא וצ ןריֿפ סָאװ ,ןעגנורעדנע
 רעמ ליֿפ ןיא סָאװ ,ןֿפוא ןַא ףיוא רָאֿפ לָאמעלַא טעמּכ ןעמוק ,גנוטײרּפשעצ
 טציא זיב ,ןרָאװעג ןביושַאב ןביוא זיא סָאװ ,ןֿפוא רעד רעדייא טלקיװרַאֿפ
 ָארּפ עטצעזעגנגעק ייווצ יד ןוֿפ רענעי רעדָא רעד זַא ,ןעמונעגנָא רימ ןבָאה
 טרילרַאֿפ טַאגערגַא רעד זַא ,ןעמונעגנָא ןבָאה רימ --- ןיײלַא רַאֿפ טמוק ןסעצ
 טרעװ ןוא גנוגעװַאב טניװעג רע רעדָא ,טרירגעטניא טרעװ ןוא גנוגעװַאּב
 ןָא טבַײרט גנורעדנע עדעי זַא ,תמא ןיא סע שטָאכ רעבָא ,טרירגעטניאסיד
 סעצָאוּפ ןייא זַא ,תמא טינ זיא ,ןסעצָארּפ עקיזָאד יד ןוֿפ םענעי רעדָא םעד
 ,טַאגערגַא רעדעי םערָאװ .ןרעדנַא םעד ךרוד טרעדנעעג טינ לָאמ ןייק טרעוו
 טרילרַאֿפ רע יא ,טניװעג רע יא ,ןכַאז עדייב טוט ,טַײצ רעדעי ןיא
 ,גגוגעוװַאב

 סיוא טלַארטש ,עטענַאלּפ ַא ןיב דמַאז לדנערעק ַא ןוֿפ ,עסַאמ עדעי
 ןלַארטש סעסַאמ ערעדנַא סָאװ ,ץיה ןַײרַא טיצ ןוא סעסַאמ עועדנַא וצ ץיה
 תעב ,טרירגעטניא יז טרעװ ,ץיה סיױַא טלַארטש יז לֿפיװ ףיוא ןוא ; סיוא
 ןיא ךעלטנייועג ,טרירגעטניאסיד יז טרעװ ,ץיה ןַײרַא טיצ יז לֿפיװ ףיוא
 עכעלקרעמַאבמוא זיולב סעצָארּפ רעטלּפָאט רעד טָא טכַאמ ןכַאז עשינַאגרָאמוא
 רעטנַאקַאב טסכעה רעד עכלעוו ןשיװצ ,ןלַאֿפ עקינייא ןיא רָאנ ,ןעגנוקריוו
 *עדנע עקיטנעק ןוא עקיטסַאה טקילֿפנָאק רעד טגנערב ,ןקלָאװ ַא זיא לַאֿפ
 ךיז טײרּפש ףמַאד ןוֿפ עסַאמ עקידנעמיווש ַאזַא ענייא ,םרָאֿפ ןיא ןעגנור

 טמוקַאב יז סָאװ גנוגעװַאב רערַאלוקעלָאמ עמוס יד ביוא ,טכירקעצ ןוא סיוא
 טרילרַאֿפ יז סָאװ עמוס יד רעדייא ,רעסערג זיא דרע רעד ןוא ןוז רעד ןוֿפ
 ;ןכַאלֿפרעבײא עקיַײברעד ערעדנַא וצ ןוא םיור ןיא גנולַארטשסיױא ךרוד
 סיוא יז טלַארטש ,ןציּפשגרעב עטלַאק רעביא קידנכירק ביוא ,טרעקרַאֿפ תעב
 רערַאלוקעלָאמ ןוֿפ רעװנָא רעד טעװ ,טמוקַאב יז רעדייא ץיה רעמ ייז וצ

 טעװ רע ,ףמַאד םעד ןוֿפ עיצַארגעטניא עטרעסערגרַאֿפ ַא ןֿפַאש גנוגעװַאב
 יו ָאד ,ןגער ַא יװ ןלַאֿפרעטנורַא טעװ ןוא טייקיסילֿפ ַא ןיא ןרעוו טריגערגַא

 2ַאיצנערעֿפיד ַא עיצַארגרעטניאסיד יד רעדָא עיצַארגעטניא יד זיא ּוװשרעדנַא
 .טַאטלוזער רעל

 םעד ֹוצ ןרעהעג סָאװ יד ַײב טּפױהרעד ,ןטַאגערגַא עקידעבעל ַײב
 .עט עסיורג טימ ןסעצָארּפ עקידנֿפמעק יד טָא רָאֿפ ןעמוק ,םייח-ילעב סַאלק
 עיסַאֿפ ַא רָאנ טינ רָאֿפ טמוק ָאד .ןעמרָאֿפ ענעדײשרַאֿפ רעטנוא ןטייקיט
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 עטבעלַאב:טינ יד ַײב טריסַאּפ סָאװ ,ןֿפורנָא סע ןעק ןעמ יװ ,עיצַארגעטניא
 עװיטקַא ןַא ןַארַאֿפ זיא ָאד רָאנ ,גנו;צוצ רערַאלוקעלָאמ רעטושּפ ךרוד ןכַאז
 רעװיסַאּפ רעד ץוחַא .זַײּפש ןוֿפ םרָאֿפ רעד רעטנוא טמוק סָאװ ,עיצַארגעטניא
 ןוֿפ ןדַײל ןכַאז עטבעלַאבמוא יד סָאװ ,עיצַארגעטניאסיד רעקיֿפיואנבױא
 עװיטקַא ןַא אֿפוג ךיז ןיא םייח.ילעב יד ןֿפַאש ,סרעלטימרַאֿפ עכעלרעסיוא
 סרעלטימרַאֿפ ענױזַא ןַילרַא ןעיצ ייז סָאװ טימרעד ,עיצַארגעטניאסיד עכעלרעניא
 ,ןטַאגערגַא עשינַאגרָאמוא יד יוװ ױזַא ,םייח:ילעב יד תעב ,רעפרעק רעייז ןיא
 .גַײרַא עויטקַא ךיוא ייז ןענַײז ,ויסַאּפ גנוגעװַאב סױרַא ןביג ןוא ןעמוקַאב
 רעגנערבסיורַא עוװיטקַא ןוא ,זַײּפש ןיא חוּכב טגיל סָאװ ,גנוגעװַאב ןוֿפ רעיצ
 עיצַאקילּפמָאק רעד טָא ףיוא קידנקוק טינ רעבָא ,גנוגעװַאב רעקיזָאד רעד ןוֿפ
 ינָאק םעד ןוֿפ גנוגַײטשֿפױא רעסיורג רעד ףיוא ןוא ןסעצָארּפ ייווצ יד ןוֿפ
 ןַארַאֿפ לָאמ עלַא זיא סע זַא ,קיטכיר ןגעװטסעדנוֿפ טבַײלב ,ייז ןשיװצ טקילֿפ
 ןרעירֿפ םעד ןיא .עיצַארגעטניאסיד ןוֿפ רעדָא עיצַארגעטניא ןוֿפ גָאװרעביא ןַא
 סע :ןורתי םעד עיצַארגעטניא טָאה ןעגנורעדנע ןוֿפ לקיצ םעד ןוֿפ לייט
 זַײרק םעד ןוֿפ לייט ןטסלטימ םעד ןיא .סקוװ ןָא ןֿפור רימ סָאװ רָאֿפ טמוק
 ןַא רָאנ ןסעצָארּפ עדייב יד ןשיװצ גָאװכַײלג ןייק ָאטינ ךעלטנייוועג זיא
 טסילש טצעל וצ .ןרעדנַא םעד ןוֿפ רעדָא םענייא ןוֿפ גָאװרעּביא עקידנטַײבּפָא
 ןָא טבייה סָאװ ,עיצַארגעטניאסיד יד ןעװ ,דָאירעּפ ַא טימ זַײרק רעד ךיז

 ןוא ,עיצַארגעטניא יד טַײצ רעד טימ ּפָא טלעטש  ,גָאװרעביא ןַא ןגירק
 טנעמָאמ ןייק ןיא .,ןָאטעגֿפױא הליחּתכל טָאה עיצַארגעטניא יד סָאװ טרעטשעצ
 :רעד טינ לָאז סע זַא ,טריסנַאלַאב ױזַא טינ ןרעװנָא ןוא ןסניוועג יד ןענַײז
 יד ןיא וליֿפַא .עסַאמ רעד ןוֿפ גנורענעלקרַאֿפ רעדָא גנורעסערגרַאֿפ ַא ןזָאל

 וליֿפַא ןוא ,רענעלק ןרעװ ןלייט ערעדנַא תעב ,טסקַאװ לייט ןייא ּוװ ,ןלַאֿפ

 :רַאֿפ וצ טצעזעגסיוא ןדײשרַאֿפ ןענַײז ןלייט ענעדײשרַאֿפ ּװ ,ןלַאֿפ יד ןיא
 ,סיוא ךיז ןטיירּפש ןלייט עקינייא זַא ױזַא ,גנוגעװַאב ןוֿפ ןלַאװק ענעדייש

 םערָאװ .סױא ץלַא תמא רעד טָא טלַאה ,ףיונוצ ךיז ןעיצ ערעדנַא תעב

 יד זַא ,טייקכעלגעמ רעד ןגעק סנייא וצ טייקכעלדנעמוא ןענַײז ןסנַאש יד
 דלַאב יװ ןוא ;ערעדנַא יד ענייא ןריסנַאלַאב ןלָאז ןעגנורעדנע עטצעזעגנגעק

 .עטניא ךיז רעדָא רעצנַאג סלַא טַאגערגַא רעד ןומ ,טינ ךיז ןריסנַאלַאב יז
 .ןרירגעטניאסיד ךיז רעדָא ןרירג

 סָאװ ,גנורעדנע יד טרימרָאֿפ ,סע טסייה ,ףוס םוצ זיב ןוא םוטעמוא
 יד ןוֿפ ןרעדנַא םעד רעדָא םענייא ןוֿפ לייט ַא ,טנעמָאמ ןדעי ןיא רָאֿפ טמוק
 ךיז טזָאל טַאגערגַא ןדעי ןוֿפ עטכישעג עניײמעגלַא יד תעב ,ןסעצָארּפ ייווצ

 ףיוא דנַאטשוצ ןרַאבקרעמַאבמוא ןטיײרּפשעצ ַא ןוֿפ גנורעדנע ןַא יװ ןריניֿפעד

 -רַאֿפ ַא ףיוא רעדיװ ךָאנרעד ןוא ,דנַאטשוצ ןרַאבקרעמַאב ןטרירטנעצנָאק ַא

 עטכישיעג רעד ןוֿפ טרפ ןדעי ןעמ ןעק ;דנַאטשוצ ןרַאבקרעמַאבמוא ןטיײרּפש

 .טרָאס רעדנַא םעד ןוֿפ רעדָא גנורעדנע טרָאס ןייא ןוֿפ לייט ַא יװ ןריניֿפעד

 .רעדיװ רעד ןוֿפ ץעזעג רעלַאסרעװינוא רענעי ןַײז זומ ,סע טסייה ,סָאד טָא
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 ןקינײארַאֿפ וצ ךַײלג טניד סָאװ ,גנוגעװַאב ןוא ףָאטש ןוֿפ גנולײטרעדנַאנוֿפ
 ןצנַאג םעד יװ טוג ױזַא ,ןעגנורעדנע ןוֿפ סעפורג ענעדײשרַאֿפ םינּפל יד
 .עּפורג רעדעי ןוֿפ גנַאג

 ןוא סעדריטס ןיא םוטעמוא ױזַא ןענַײז סָאװ ,ןסעצָארּפ יד .7 8
 ;געטש רעקיגייװ רעדָא רעמ ַא לָאמ ַא ןוא ןקילַײװטַײצ ַא לָאמ א ןעניוועג סָאװ
 :ױצ ןוא עיצולָאװע ןָא רימ ןֿפור ,ןרעדנַא םעד רעביא רענייא ףמוָירט ןקיד
 םרָאֿפ רעניימעגלַא טסכעה ןוא רעטסכַאֿפנײא ריא רעטנוא עיצולָאװע ,גנורעטש
 .ַאב ןוֿפ גנוטיירּפשעצ עקידנטײלגַאב א ןוא ףָאטש ןוֿפ עיצַארגעטניא יד זיא
 .ַאב יד ןוא גנוגעװַאב ןוֿפ גנו;צנַײרַא יד זיא גנורעטשעצ תעב ;גנוגעוו
 ,ףָאטש ןוֿפ עיצַארגעטניאסיד עקידנטיילג

 ,קידנלעטש ןדירֿפוצ ןצנַאג ןיא טינ ןֿפא םושב ןענַײז ןעלטיט יד טָא
 קידהשקשינ קעווצ םעד טקעד ןעמָאנ רעטצעל רעד ,טגָאזעג רעקיטכיר רעדָא
 טָאה עיצולָאװע .תונעט עקרַאטש ןַײז ןענעק ןטשרע םעד ןגעקטנַא רעבָא ,טוג
 ערעדנַא ןוא ,טימ טינ ןעמיטש ייז ןוֿפ עקינייא סָאװ ,ןעגנוטַײדַאב ערעדנַא
 םעד ןביג רימ סָאװ גנוטַײדַאב רעד ןוֿפ ךּפיה רעד טקעריד וליֿפַא ןענַײז
 ןוֿפ גנוָיצנַײרַא ןַא ךעלבעטשכוב טניימ זַאג ַא ןוֿפ עיצולָאװע יד .ָאד טרָאװ
 ןוֿפ ךּפיה רעד טקנוּפ זיא סָאװ ,ףָאטש ןוֿפ עיצַארגעטניאסיד ַא ןוא גנוגעװַאב
 ָאד ןֿפור רימ סָאװ סָאד רָאג זיא -- עיצולָאװע ָאד ןָא ןֿפור רימ סָאװ םעד
 ;קיװרעדנַאנוֿפ יװ ןענַאטשרַאֿפ ךעלטנייוועג טרעוו ןעלקיװטנַא .גנורעטשעצ
 .רַאֿפ רימ יװ תעב {ןבעגסױרַא ,ןּפוטשסױרַא ,ןטײרּפשסױא ןוא ןענעֿפעֿפױא ,ןעל
 טָאה רע וליֿפַא ביוא ,ןעלקיװרעדנַאנוֿפ ןוֿפ טקַא רעד טניימ ,ָאד סע ןצייטש
 םעד ןיא ןוא ,טַאגערגַא ןטצרקנָאק םעד ןוֿפ גנורעסערגרַאֿפ ַא ןוֿפ ןעניז םעד
 רעטצעזעגֿפױנצ רעד זַא ,סָאד רָאג ,םיא ןוֿפ גנוטײרּפשסיוא ןַא ךרע
 ןטרירטנעצנָאק רעמ ַא ןיא ןטיײרּפשעצ רעמ ַא ןוֿפ ןעגנַאגעגרעבירַא זיא ףָאטש
 רעקיטכיר ליֿפ טלָאװ עיצולָאווניא טרָאװ עטצעזעגנגעק סָאד ,דנַאטשוצ
 ןביושַאב רעסעב עקַאט טלָאװ ןוא טעצָארּפ םעד ןוֿפ רוטַאנ יד טקירדעגסיוא
 :ַאב דלַאב ןלעװ רימ עכלעוו ,סעצָארּפ םעד ןוֿפ ןרָאטקַארַאכ עקיטייווצ יד
 טייקכעלגעמ רעד ףיוא קידנקוק טינ ,ןעגנּוװצעג רעבָא ןענַײז רימ .ןעלדנַאה
 ץַאזננעק םעד יװ עיצולָאװע טרָאװ סָאד ןכיורבעג ּוצ ,ןעגנוטַײדַאב עקייזרתוס וליֿפַא ןוא עכַײלג-טינ יד ןוֿפ ןעמוקסיורַא זומ סָאװ ,שינעלמוטרַאֿפ ַא ןוֿפ
 טַײװ ױזַא רעטציא זיא טרָאװ סָאד .(619801ט6/סמ) גנורעטשעצ טרָאװ םעד ןוֿפ
 ,טעצָארּפ םענײמעגלַא םעד טינ עקַאט ןַײז לָאז ,ןענעכײצַאב וצ ןעמונעגנָא
 טטלוב טסכעה ענַײז ןוֿפ עקינייא טרָאֿפ רעבָא ,ןרָאװעג ןבירשַאב ןביוא זיא סָאװ
 .יײלנַאב עקידרעוװקרעמ טסכעה רעבָא ,עקיטייווצ עסיוועג ךיוא ןוא ,ןעמרָאֿפ
 ,טרָאװ רעדנַא ןַא ףיוא םיא ןטַײברַאֿפ רעטציא טינ ןענעק רימ זַא ,ןעגנוט
 ןעֶמ סָאװ גנושטַײטסיױא יד ןריניֿפעד יונעג זיא ןוט ןענעק רימ סָאװ ץלַא
 ,ןבעג םיא ףרָאד
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 םוטעמוא רימ ןלעװ גנורעטשעצ טרָאװ םעד טימ תעב ,סע טסייה
 .ַײדַאב רעכעלטנײװעג ןַײז טול ךיז טײטשרַאֿפ סָאװ סעצָארּפ רעד ןעניימ
 ,ףָאטש ןוֿפ עיצַארגעטניאסיד יד ןוא גנוגעװַאב ןוֿפ גנויצנַײרַא יד --- גנוט
 ,סעצָארּפ םעד ןעניימ םוטעמוא עיצולָאּווע טרָאװ םעד טימ רימ ןלעװ
 לַאב ןוֿפ גנוטײרּפשעצ ַא ןוא ףָאטש ןוֿפ עיצַארגעטניא ןַא לָאמ עלַא זיא סָאװ
 רימ יװ ,סָאד יװ רעמ ליֿפ זיא ןלַאֿפ עטסרעמ יד ןיא סָאװ רעבָא ,גנוגעוו
 ,ןעז ךַײלג סע ןלעוו



 לטיּפַָאק רטטנציירד

 עיצולָאװע עטצעזעגפיונוצ ןוא עכַאֿפנײא

 ןריֿפ סָאװ ,ענױזַא ןענַײז ןטֿפערק עקידנקריוו עקיצנייא יד ּוװ .98 8
 עירָאטסיה עצנַאג יד טעװ ,גנוטײרּפעעצ ַא רעדָא עיצַאגערגַא ןַא ןֿפַאש וצ
 .דנַאטשַאב ענַײז זַא ,השעמ יד יװ רעמ טשינ ןעמעגמורַא טַאגערנַא ןַא .ןוֿפ
 יז ןַא רעדָא ,רעטנעצ ןכעלטֿפַאשניײמעג רעייז וצ רעטנעענ וצ ןעמוק ןלייט
 .ָאווע ןוֿפ סעצָארּפ רעד .רעטנעצ ןכעלטֿפַאשניימעג רעייז ןוֿפ ךיז ןרעטַײװױעד

 ןרָאװעג ןבירשַאב זיא סָאװ ,סָאד רעדייא רעמ ןַײא טינ טסילש סָאװ ,עיצול
 ,סעצָארּפ רעכַאֿפנײא ןַא ןַײז טעװ ,לטיפַאק ןטצעל ןוֿפ בייהנָא ןיא

 ןעגנוגעװַאב םרוג ןענַײז סָאװ ,ןטֿפערק יד ּוװ ,ןלַאֿפ יד ןיא רעדיוו
 ,ןטֿפערק ערעדנַא עלַא רעבירַא ליֿפ ןגַײטש ,רעטנעצ ןכעלטֿפַאשניײמעג ַא וצ
 עּפַאנק ַא ןבָאה ,עיצַאגערגַא וצ ןריֿפ סָאװ יד ץוחַא ,ןעגנורעדנע ערעדנַא ןלעוו
 ךרוד ןרעוו טריציֿפידָאמ סעּפע םיוק טעװ עיצַארגעטניא יד --- גנוטַײדַאב
 ,גנולײטרעדנגָאנוֿפ - רעדיוװ ןוֿפ ןטרָאס עקידרעטַײװ

 ןיא עסַאמ יד תמחמ ,דניװשעג ןֶָא טייג עיצַארגעטניא יד ביוא רעדַא

 טָאטשנָא ןסיורד ןוֿפ גנוגעװַאב קינייװ טמוָקַאב יז תמחמ רעדָא ,עניילק ַא
 ץנַאג וליֿפַא ,ןטֿפערק עקילעֿפוצ ןלעװ ,טרילרַאֿפ יז סָאװ גנוגעװַאב רעד
 ,גנוקריוו עקיטַײדַאב ןייק ריא ףיוא ןכַאמ טינ ךיוא ,עשטיה

 יד לַײװ ַײס ,עמַאזגנַאל ַא זיא עיצַארגעטניא יד טרעקרַאֿפ רעבָא ןעוו
 רעד לַײװ רעדָא ;עסיורג ַא וויטַאלער זיא טַאגערגַא םעד ןיא גנוגעװַאּב עמוט
 ןַײז סָאװ ,גנוגעװַאב עמוס יד שטָאכ ,טַאגערגַא םעד ןוֿפ םענוַאֿפ רעסיורג
 עטכַײל ןייק טיג טזָאלרעד ,עסיורג ןייק טינ ךרע יֿפל זיא ,טָאה לייט רעדעי
 ,גנוגעװַאב עשירֿפ ךיג טמוקַאב רע לַײװ רעדָא ;גנוגעװַאב ןוֿפ גנוטיײרּפשעצ
 ָאי ןטֿפערק ערעדנַא ןלעװ טלָאמעי -- גנוגעװַאב ךיג טרילרַאֿפ רע שטָאכ
 רעד טימ ןעמַאזצ .סעיצַאקיֿפידָאמ טכעלקרעמ טַאגערגַא םעד ןיא ןַײז םרוג
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 .ןעגנורעדנע ענעבעגעגוצ ןעמוקרָאֿפ ןלעװ עיצַארגעטניא טכַאמ סָאװ גנורעדנע
 ,עטצעזעגֿפױנוצ ַא ןַײז טעװ ,עכַאֿפניײא ןַא טָאטשנָא ,עיצולָאװע יד

 ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא ָאד ןענַײז סָאװ ,סעיציזָאטָארּפ עכעלטע יד טָא
 ,גנורעלקרעד עסיוועג ַא ןרעדָאֿפ ,רוציקב

 עדעי טֿפַאש ,םיור ןכרוד ַײרֿפ ךיז טגעװַאב רעּפרעק ַא ןמז לּכ .99 8

 םרָאֿפ רעד ןיא ,חוּכ ןקידנֿפערטַאב ךַײלג ַא םיא ףיוא טקריוװ סָאװ טֿפַארק

 לָאז גנוגעװַאב ןַײז דניוושעג יװ ,גנוגעװַאב ןַײז ןיא גנורעדנע רעסיוװעג ַא ןוֿפ

 .רעדיװ רעטסנעלק רעד רעדָא ,גנויצוצ עקיטַײז עטסנעלק יד טעװ ,ןַײז טינ

 ,ןכַאמ טעװ --עיניל-גנוגעװַאב ןַײז ןוֿפ ןגײנּפָא ךיז לָאז רע ,ןַײז םרוג ,דנַאטש

 .םעד ןוֿפ קעװַא רעדָא ,גנויצוצ ןוֿפ רוקמ םעַײנ םעד וצ ןגעװַאב ךיז לָאז רע

 ןײק טלָאװ רע ןעװ יװ ,ליֿפ ױזַא טקנוּפ ,דנַאטשרעדיװ ןוֿפ רוקמ םעַײנ

 סולֿפנַײא ןקידנגײנּפָא םעד ןוֿפ גנוקריוו יד ןוא .טַאהעג טינ גנוגעװַאב רעדנַא

 ןעװ ,ןטַײצ יד ןוֿפ ןלָאצטַארדַאװק יד ןוֿפ ךרע םעד ןיא ,ןָא ץלַא ךיז טלמַאז

 רע ביוא ,רעבָא רעּפרעק רעקיבלעז רעד  ,קימרָאֿפנײא טבַײלב טייקיטעט ןַײז

 טינ רע טעװ ,סרעּפרעק ערעדנַא טימ םינֿפוא עסיוועג ףיוא טקינײארַאֿפ זיא

 טסעֿפ טרעװ רע ןעװ ,ןטֿפערק עכעלרעסיוא עניילק ןוֿפ ןגעװַאב רעמ ךיז ןזָאל

 עניילק יד ןלעװ ,(00468510ת) גנוטֿפעהַאב רעדָא עיצַאטיװַארג ךרוד ןטלַאהעג

 גנוגעװַאב עװיטַאלער עסיוועג ַא ןבעג וצ םיא טָאטשנָא ,ןטֿפערק עקילעֿפוצ

 ,ןֿפא רעדנַא ןַא ףיוא ןרעװ טיײרּפשעצ ,םיור ןּכרוד

 .עג ַא טימ ,סױא ךױא טלַאה ,סעסַאמ ןגעװ סיוא ָאד טלַאה סע סָאװ

 יד ןגעװ ןוא סעסַאמ ןוֿפ ןלייט עקידוװעריּפש יד ןגעװ ,שינערָאװַאב רעסיוו

 טסַאמ ַא ןוֿפ סעלוקעלָאמ יד ןוא ןלייט עקידװעריּפש יד יװ ױזַא ,סעלוקעלַאמ

 ןגָאז וצ קיטכיר טינ זיא ,ַײרֿפ םוקלוֿפ טינ ,עיצַאגערגַא רעייז תמחמ ,ןענַײז

 ןכרוד ךיז טגעװַאב סָאװ רעּפרעק ַא ןגעװ יו  ,ייז ןוֿפ םענייא ןדעי ןגעוו

 ןיא גנורעדנע עקידנֿפערטַאב ךַײלג ַא טֿפַאש טֿפַארק עקילעֿפוצ עדעי זַא ,םיור

 .עדנע ערעדנַא ןכַאמ ףױא קעװַא טייג טֿפַארק רעד ןוֿפ לייט ַא :עיציזָאּפ

 ?כַאװש ןענַײז סעלוקעלָאמ רעדָא ןלייט יד לֿפיװ ךרע םעד ןיא רעבָא ,ןעגנור

 ,נַײא עַײנ עקיטנעק ןטֿפערק עקילעֿפוצ יד ןכַאמ ,ןעמַאזוצ ןדנובעגֿפױנוצ ךעל

 זיא עיצַארגעטניא יד ּוװ ,לַאֿפ ןעמערטסקע ןייא ַײב ,ייז ןשיװצ ןעגנונעדרָא

 טעמּכ ןענַײז ןלייט עקידװעריּפש:טינ ןוא עקידוװעריּפש יד זַא ,עטכַײל ַאזַא

 סולֿפנַײא ןרעטנוא ןֿפרָאװעגרעטנוא קידנעטשלוֿפ טעמּכ יז ןענַײז ,קיגנעזּפָאמוא

 עיצַארטנעצנָאק רעד טימ ןעמַאזוצ ןוא ;טייקיטעט רענעמוקעגוצ רעדעי ןוֿפ

 ,טרעקרַאֿפ .ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ .רעדיו ערעדנַא רָאֿפ ןעמוק ןָא טייג סָאװ

 גנוָ;צוצ ענעֿפורעג ױזַא יד זַא ,טנעָאנ ױזַא ףיונוצ ךיז ןעמוק ןלייט יד ּױװ

 ײז ןדַײס ,ןטײקיטעט ענעבעגעגוצ יד ןלעװ ,עסיורג ַא זיא גנוטּפעהַאב ןוֿפ

 עַײנ עקיטייווצ ןַײז וצ םרוג טֿפַארק ליֿפ ןבָאה טינ ,עקרַאטש רָאג ןענַײז

 טיירג טינ רעמ ןיוש ןענַײז ןלייט עטקינײארַאֿפ עטסעֿפ יד .,ןעגנונעדרָאנַײא

 }ןסולֿפנַײא עקידנגײנּפָא עניילק רעביא סעיציזָאּפ עויטַאלצר ערעייז ןטַײב וצ
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 טשינ זיא ,ךעלטנייוועג טוט סולֿפנַײא רעקידנגײנּפָא רענייזק רעדעי סָאװ ץלַא
 ,גנוגעװַאב ערַאלוקעלָאמ עקידוועריּפש .טינ יד קילַײװטַײצ ןרעדנע יו רעמ

 טסכעה יד ןיא דיישרעטנוא םעד טָא ןקירדסיוא ןטסעב םוצ רימ ןלָאז יו
 רעדָא ,טײרּפשעצ ךעלטיירב זיא סָאװ ,טַאגערגַא ןַא ?ןענימרעט עניײמעגלַא
 עסיורג ַא טלַאהטנַא סָאװ טַאגערגַא ןַא זיא ,טרירגעטניא סָאװ ּפַאנק זיא סָאװ
 ,טַאגערגַא ןַא ,יילרעדייב רעדָא עלעיצנעטָאּפ רעדָא עלעוטקַא ,גנוגעװַאב עמוס
 סָאװ .ַאזַא זיא ,טכידעג רעדָא טרירגעטניא קידנעטשלוֿפ ןרָאװעג זיא סָאװ
 ענַײז סָאװ ,גנוגעװַאב עטסרעמ יד :גנוגעװַאב קיניײװ ךַײלגרַאֿפ ןיא טלַאהטנַא
 עיצַארגעטניא רעד תעב ןעגנַאגעג ןרָאלרַאֿפ זיא ,טַאהעג רעירֿפ ןבָאה ןלייט
 טעװ ,ןעגנוגנידַאב עכַײלג טסנוז ַײב ,ןכב ,טכידעג טכַאמעג םיא טָאה סָאװ
 םעד ןוֿפ ןלייט יד ןוֿפ גנונעדרָאנַײא רעד ןיא ןעגנורעדנע עקיטייווצ עמוס יד
 ,גנונעדרָאנַײא רעייז ןיא ןעגנורעדנע עקיטשרע יד טײלגַאב סָאװ ,טַאגערגַא
 ,טלַאהטנַא טַאגערגַא רעד סָאװ גנוגעװַאב עמוס רעד וצ לענָאיצרָאּפָארּפ ןַײז
 רעקיזָאד רעד ןוֿפ עמוס יד טעװ ,ןעגנוגנידַאב עכַײלג טסנוז ַײב ךיוא ,ןכב ןוא
 ;ןֿפ.רעדיװ עקיטשרע יד טײלגַאב סָאװ ,גנולײטרעדנַאנוֿפ.רעדיװ רעקיטייווצ
 עכעלרעניא יד גנַאל יװ ,טַײצ רעד וצ לענָאיצרַאפָארּפ ןַײז ,גנולײטרעדנַאנ
 עקיזָאד יד ױזַא יװ ,טינ קוליח ןייק זיא סע ,ןטלַאהעגנַײא ךיז טָאה גנוגעווַאב
 ,עסרג ַא טבַײלב גנוגעװַאב עכעלרעניא יד ַײס ,םיוקמ ןרעוװ ןעגנוגנידַאב
 ,טכַײל טינ ךיז ןרירגעטניא סָאװ טרָאס םעד ןוֿפ ןעגַײז ןלײטדנַאטשַאב יד לַײװ
 .ַאב רעייז טימ ךיז ןדייש וצ ייז ןרעטש ןעגנוגנידַאב עקימורַא יד לַײװ רעדָא
 ךרוד טרעטשעג טרעוװ גנוגעװַאב רעייז ןוֿפ רעװנָא רעד לַײװ רעדָא ,גנוגעוו
 ןעמוקַאב ייז לַײװ רעדָא ,ןרימרָאֿפ ייז סָאװ טַאגערגַא םעד ןוֿפ סיירג רעד
 טבַײלב -- ןרילרַאֿפ ייז רעדייא גנוגעװַאב רעמ טקערידמוא רעדָא טקעריד -

 זומ גנוגעװַאב עכעלרעניא ענעטלַאהעגנַײא ךס ַא זַא ,קיטכיר לַאֿפ ןדעי ןיא
 ךיז ןטלַאה ריא זַא ןוא ,ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ-רעדיװ עקיטייווצ יד ןרעגנירגרַאֿפ
 .רעדנַאנוֿפ-רעדיװ עקיטייװצ ענױזַא ןוֿפ גנולמַאזנָא ןַא ןכַאמ ךעלגעמ זומ גנַאל
 סע רעכלעוו רעביא ןרעװ ןעגנוגנידַאב עקיזָאד יד ןעו טרעקרַאֿפ .ןעגנולייט
 ןַײז סע לָאז ,ןטַאטלװער עטצעזעגנגעק סױרַא ןעמוק ,םיוקמ טינ הביס זיא
 ןעגנוגיינ עלעיצעּפס ןבָאה טַאגערגַא םעד ןוֿפ ןלײטדנַאטשַאב יד לַײװ רַאֿפרעד
 סָאװ ,טַאגערגַא םעד ןוֿפ טייקניילק יד לַײװ רעדָא ,ךיז ןרירגעטניא וצ ךיג
 ןענורטנַא טכַײל לָאז גנוגעװַאב רעייז ,טזָאלרעד  ,ייז ןוֿפ טרימרָאֿפ ךיז טָאה
 ןייק טינ רָאג רעדָא קינײװ ןעמוקַאב ייז סָאװ ,רַאֿפרעד ןַײז לָאז רעדָא ,ןרעוו
 ,קיטכיר זיא סנייא ץלַא --- ּפָא ןביג ייז סָאװ רעד רַאֿפ טַײבסױא ןיא גנוגעװַאב
 יד ןטײלגַאב ןענעק ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ-רעדיװ עקיטייוצ קיצניװ ץנַאג זַא
 ,עיצַארגעטניא רעייז טכַאמעג ןבָאה סָאװ ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ-רעדיװ עקיטשרע

 ןענַאטשרַאֿפ קידנעטשלוֿפ טינ ןלעװ סעיציזָאּפָארּפ עטקַארטסבַא יד טָא
 ץכַאֿפנײא ןרידוטש ךיז ןעמענ רימ רעדייא ,רימָאל .סעיצַארטסוליא ןָא ןרעוו
 ןבעגעג ָאד ןיא סָאװ גנומיטשַאב רעד ןיא ,עיצולָאװע עטצעזעגֿפױנוצ ןוא
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 גנוגעװַאב רעכעלרעניא ןוֿפ עמוס יד ּוװ ,ןלַאֿפ עכעלטע ןטכַארטַאב ,ןרָאװעג

 רעַײנ רעד ףיוא ןעגנוקריוו יד ןקרעמַאב ןוא ,טרעדנעעג ךעלטסניק טרעו

 .ןלייט יד ןוֿפ גנונעדרָאנַײא

 גנורַאֿפרעד רעטנַאקַאב ַא טימ ןבייהנָא קיסַאּפ ןענעק רימ ,100

 .רַאֿפ טכַײל רעבָא ,-עטסָארּפ ַא ןיא ּפיצירּפ םענײמעגלַא םעד ןריֿפנַײרַא ןוא

 עזיול טימ דנַאר ןזיב ןרָאװעג טליֿפעגנָא זיא ילּכ ַא ןעװ ,םרָאֿפ רעכעלדנעטש

 :רעטנורַא ךיז ןלָאז ךעלקיטש יד ,ןכַאמ ילּכ יד ןעלקָאש טעװ ,ףָאטש ךעלקיטש

 ךָאנ ריא ןיא ןָאטנַײרַא ןעק ןעמ זַא ױזַא ,ץַאלּפ רעקינייװ ןעמענרַאֿפ ןוא ןצעז

 ליֿפ ןענַײז סָאװ עקינייא ךיז ןעניֿפעג ךעלקיטש יד ןשיװצ ביוא ןוא ,ךעלקיטש

 ךיז ןעלקָאש ןגנַאל ַא ךָאנ יז ןלעװ ,ערעדנַא יד רעדייא גָאװ ןיא רערעווש

 ,ןטַאטלוזער עניזַא ןוֿפ גנוטַײדַאב יד זיא סָאװ זיא .קעד םוצ ןקוררעטנורַא

 עּפורג ַא ָאד ןבָאה רימ ?ןענימרעט עניימעגלַא ןיא סיוא יז טקירד ןעמ ןעוו

 גנויצוצ יד -- טֿפַארק עכעלרעטיוא ןַא טקריװ סע עכלעװ ףיוא ,ןלייטלצנייא

 ,טרעדורעגֿפױא טינ ןרעװ ןלייט עקיזָאד יד יװ גנַאל ױזַא .דרע רעד ןוֿפ

 עוװיטַאלער ערעייז ןיא ןעגנורעדנע ןייק טֿפַארק עכעלרעסיוא יד טינ טכַאמ

 רעבירַא דלַאב גנונעדרָאנַײא עזיול רעייז טייג ,ףיוא ייז ןעמ טרעדור } סעיציזָאּפ

 ןענַײז יז יװ גנַאל ױזַא ,רעדיװ ןוא .גנונעדרָאנַײא רעטקַאּפמָאק רעמ ַא ןיא

 ערערעוש יד ןרעדנוזּפָא טינ טֿפַארק עכעלרעסיוא יד ןעק ,טרעדורעגֿפױא טינ

 ערערעווש יד ןָא ךַײלג ןבייה ,ףיוא ייז ריא טרעדור ,ערעטכַײל יד ןוֿפ ןלייט

 .ןעלמַאזוצֿפױנוצ ךיז ןלייט

 יד ףיא ןקריוו סָאװ ,ןטרָאס ערענצלק ןוֿפ ןעגנורעדורֿפוא עשינַאכעמ

 קיטש ַא .ןטקעֿפע עכעלנע ןכַאמ ,ןטַאגערגַא ערעטכידעג ךס ַא ןוֿפ ןלייט

 טרעװ ,קירבַאֿפ ןוֿפ סױרַא טמוק סע ןעוו ,ַײבעג ןיא קידמידעֿפ זיא סָאװ ןזַײא

 ,ןטֿפערק עשירַאלָאּפ יד .דנַאנַאכָאנ ףיוא סע טלסיירט ןעמ ןעװ ,שילָאטסירק

 ןענַײז ןעמָאטַא יד תעב ,ןלעֿפרַאֿפ ,קיטַײזנגעק סיוא ןביא ןעמָאטַא יד סָאװ

 -לגער ַא ףיוא גנונעדרָאנַײא עקיסעמלגערמוא יד ןרעדנע וצ ,ור רעװיטַאלער ןיא

 ןענעדרָאנַײא-רעביא וצ ןלעוּפ רעבָא ןטֿפערק עקיבלעז יד ;גנונעדרָאנַײא רעקיסעמ

 .ֿפױא רעכעלרעניא ןוֿפ דנַאטשוצ ַא ןיא ןטלַאהעג ןרעוו ןעמָאטַא יד ןעוו ,ייז

 ַא ןיא טגנעה סָאװ ,לָאטש לגנעטש ַא זַא ,טקַאֿפ רעד ךיוא ױזַא .גנורעדור

 ,טריזיטענגַאמ טרעװ ,טּפַאלקעגנָא דנַאנַאכָאנ טרעװ ןוא ןַאידירעמ ןשיטעננַאמ

 ַא טכַאמ דרע רעד ןוֿפ טֿפַארק עשיטעננַאמ יד סָאװ ,טימרעד ךיז טרעלקרעד

 יַארביװ ייז ןיא סױרַא טֿפור ןעמ ןעװ ,ךעלכלייט ענַײז ןוֿפ גנונעדרָאנַײא עַײנ

 ןייק טינ ןענַײז ייז שטָאּכ ,ןלַאֿפ יד טָא ,ןֿפוא רעדנַא ןַא ףיוא טינ רעבָא ,סעיצ

 יז ןעניד ,ָאד ןטכַארטַאב רימ סָאװ עסַאמ רעד ןוֿפ ןלעלַארַאּפ ענעמוקלופ

 בָאגוצ ַא סָאװ ,גנוקריװ יד ןֿפוא ןעיור ַא ףיוא ןרירטסוליא וצ ןגעװטסעדנוֿפ

 ןרעגנירגרַאֿפ וצ טכַאמ ,טלַאהטנַא טַאגערגַא ןַא סָאװ ,גנוגעװַאב עמוס רעד וצ

 ,ןלייט ענַײז ןוֿפ גנונעדרָארעביא יד -
| (19) 
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 ַא ףױא קידנבעגוצ וװ ,ןלַאֿפ יד ןענַײז סעיצַארטסוליא ערעטעב ךָאנ
 רימ סָאװ ,גנוגעװַאב ערַאלוקעלָאמ ענעי קידנעמענּפָא רעדָא ,ןֿפוא ןכעלטסניק
 עטרענעלקרַאֿפ רעדָא עטרעסעגרַאֿפ ַא טַאגערגַא םעד רימ ןביג ,ץיה ןַײז ןָא ןֿפור
 ןעװעטרַאהרַאֿפ ןוֿפ סעצָארּפ רעד ,סעלוקעלָאמ ענַײז ןלעטשוצרעביא טיײק;עֿפ
 .רעניא יד ןֿפלעה ןעק ןעמ זַא ,ןדנוא טזַײװַאב ןָאלג ןעילגסיוא רעדָא לָאטש
 טוג ױזַא ,סעיצַארביװ עקידוועריּפש . טיג ךרוד גנולײטרעדנַאנוֿפ - רעדיוו עכעל
 ןעמ ןעװ .ןעזעג טשרָאקָא ןבָאה רימ סָאװ סעיצַארביװ עקידוועריּפש ךרוד יו
 זָאלג םענוֿפ ןלייט יד ןעמוקַאב ,רעסַאװ ןיא ןָאלג ןצלָאמשעצ ןַײרַא טמרַאװ
 טרעװ לייט רעקידנסירד רעד סָאװ םעד תמחמ ,גנונַאּפש ןוֿפ דנַאטשוצ ַאזַא
 ןגױצעגֿפױנוצ ןרעװ ןלייט עטסקיניײװעניא יד תעב ,טעװעטרַאהרַאֿפ גנולצולּפ
 ןעמ ןעװ ,ךעלכלייט עניילק ןיא טלַאֿפעצ זָאלג עסַאמ עצנַאג יד זַא ,רעטעּפש
 רעדָא גָאט ַא זָאלג סָאד טלַאה ןעמ רעבָא בוא ,לקיטש ןיילק ַא ּפָא טכערב
 םרָאֿפ ןַײז ןרעדנע וצ גונעג טינ ןליֿפַא זיא סָאװ ץיה ַא ןיא ,סייה שּפיה ייווצ
 עכעלטנייוועגרעסיוא ןַײז טדניװשרַאֿפ ,רעטרַאה קידװעריּפש םיא ןכַאמ וצ רעדָא
 יד ןזָאלרעד ,טרעדורעגֿפױא רעמ קידנרעוו ,ךעלכלייט יד לַײװ :טייקידלקערּב
 ,גָאװכַײלג ןוֿפ דנַאטשוצ ַא ןיא ןלעטשוצרעביא יז ןטֿפערק עקידנענַאּפש

 ;עװַאב רעקידװעריּפש:טיג רעד ןוֿפ גנוקריוו יד רימ ןעעז טלוב רעמ ךָאנ
 יד ןָא טמענ ןלייט יד ןוֿפ גנונעדרָאנַײא עַײנ יד ּוװ ,ץיה טסייה סָאװ גנוג
 םעד ןיא רימ ןבָאה ןוֿפרעד ליּפשַײב ַא ,גנורעדנוזּפָא רעקיטנעק ַא ןוֿפ םֶרָאֿפ
 רעטנורַא יז ןעקניז ןעגנוזײלֿפױא עטלַאק ןוֿפ ,ןצַאזּפָא עקניניד ןוֿפ לַאֿפרעטנורַא
 ךרע יֿפל רעטנורַא ייז ןצעז ןעגנוזײלֿפױא עמערַאװ תעב ,םַאזגנַאל רעייז
 ערַאלוקעלָאמ יד ןוֿפ גנורעסערגרַאֿפ יד זַא ,ןגָאז וצ טניימ סָאד ,דניוושעג
 ;98 רעד ןיא ןעגנעה סָאװ ךעלכלייט יד טזָאלרעד עסַאמ רעד ןיא ןעגנוקנַאוװש
 | .רעגנירג ריא ןוֿפ ןלײטוצּפָא ךיז טייקיס

 ,טנַאקַאב ױזַא זיא ןעגנורעדנע עשימעכ ףיוא ץיה ןוֿפ סולֿפנַײא רעד
 ןֿפָאטש עקירעהעג יד ןגעמ .ןליּפשַײב ןעגנערב וצ קיטיינ םיוק זיא סע זַא
 גנודניברַאֿפ עשימעכ רעייז זיא ,ןֿפָאטש עטרַאה רעדָא ןטײקיסילֿפ ,ןזַאג ןַײז
 ,רוטַארעּפמעט רערעכעה ַא רעטנוא רעטכַײל ךס ַא ךַײלג ץנַאג גנודניבּפָא רעדָא
 ןַײז וצ לעוּפ גונעג טינ ןענַײז סָאװ ,(ןטעטיניֿפַא) ןעגנו;צוצ עשיֿבוױק יד
 ַא ןיא ןענַײז עכלעװ ,ןלייטלצנייא עטשימעג יד ןוֿפ גנונעדרָאנײא עײנ ַא
 ,ןלעוּפ וצ סָאד גונעג קרַאטש ןרעװ ,גנורעדורֿפױא רעכַאװש ןוֿפ דנַאטשוצ
 ןמז לֹּכ ןוא ,טקנוּפ ןסיוועג ַא זיב טרעסערגרַאֿפ טרעװ גנורעדורפיוא יד ןעוו
 עשימעכ ענעי ןרעטש וצ גונעג סױרג טיג ןיא גנוגעװַאב ערַאלוקעלָאמ יד
 גנורעסערגרַאֿפ ריא טעװ ,ןֿפַאש וצ ןכוז ןטעטיניֿפַא יד סָאװ ,ןעגנוטֿפעהַאב
 ,גנונעדרָאנַײא עַײנ עשימעכ יד רעטכַײל ליֿפ ןכַאמ

 רעד ןיא ןזַײװַאב עכלעװ ,ןטקַאֿפ סַאלק רעדנַא ןַא ןעגנערב ןעק ןעמ
 םענײמעגלַא ןקיבלעז םעד ,ףיױא ןביוא ןוֿפ ךַײלג טינ שטָאכ ,טייקכעלקריוו
 ןוֿפ םרָאֿפ עקיסילֿפ יד ןַײא טסילש ןעגנוגנידַאב עכַײלג טסנוז רעטנוא ,תמא
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 עדילָאס יד רעדייא גנוגעװַאב רענעטלַאהעגנַײא ןוֿפ עמוס ערעסערג ַא ףָאטש
 עמוס רערעסערג ַאזַא ןוֿפ אצוילעופ ַא זיא אֿפוג טײקיסילֿפ יד --- םרָאֿפ
 :ילֿפ ןוֿפ זַײװליײט טיײטשַאב סָאװ ,טַאגערגַא ןַא טלַאהטנַא אליממ .גנוגעװַאב
 רעדייא גנוגעװַאב עמוס ערעסערג ַא ,ןטרַאה ןוֿפ זַײװליײט ןוא ףָאטש ןקיס
 .ףָאטש ןטרַאה ןוֿפ ןצנַאג ןיא טײטשַאב סָאװ ,טַאגערגַא רעכַײלג טסנוז ַא
 רימ יװ רעדָא ,טַאגערגַא רעטרַאה:קיסילֿפ ַא זַא ,ןעגנירד ןעמ ןעק ןוֿפרעד
 עכעלרעניא ןַא ןזָאלרעד טעװ ,טַאגערגַא רעשיטסַאלּפ ַא ךעלטנייוועג סע ןֿפור
 טקיטעטשַאב טרעװ סולש רעד ןוא ;טכַײל ךרע יֿפל גנולײטרעדנַאנוֿפ .רעדיוו
 טימ ןבירעגנַײא ןֿפָאטש ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ץכעשימעג ַא .גנורַאֿפרעד ךרוד
 .רעטנורַא ךיז ןלייט ערערעווש יד ,רעטיש ךיז טלַאה יז תעב ,טזָאלרעד רעסַאװ
 טֿפמַאד רעסַאװ סָאד ןעװ .ןלייט ערעטכַײל יד ןוֿפ ןרעדנװּפָא ךיז ,ןצעז
 ,ןצנַאג ןיא ףױא טרעה ןוא טרעטשעג גנורעדנוזּפָא עקיזָאד יד טרעװ  ,סיוא
 'עג טָאה סע ןעװ וליֿפַא רעבָא ,טכידעג רעייז טרעװ ץכעשימעג סָאד ןעוו
 יו ,ןייק םרוג טינ רעמ זיא עיצַאטיװַארג ּזװ ,דנַאטשוצ ןטרַאה-בלַאה ַא טכיירג
 ערעדנַא ןענעק ,ןלײטדנַאטשַאב עטשימעג יד ןוֿפ גנורעדנוזּפָא עקידרעט

 ,טקַאֿפ םעד תודע ןַא רַאֿפ טמענ :גנורעדנװוּפָא ןַא ןֿפַאש ץלַא ךָאנ ןטֿפערק

 זַא ,קרעמֿפױא ןַא םיא ףיוא ןגיוצעג רעטשרע רעד טָאה שזדַאבַאב 'רמ סָאװ

 טרעװ סָאװ ,ןילָאַאק טימ ןייטש םענעבירעצ ןוֿפ שימעג רעטכידעג ַא ןעוו

 רע טרעװ ,טַײצ עסיװעג ַא טייטש ,ַײלעצרָאּפ ןוֿפרעד ןכַאמ וצ טיירגעגוצ
 ןוֿפ ּפָא ךיז ןלייט םויציליס ךעלקיטש יד לַײװ ,רעמ טינ גיוט ןוא קידלקערב

 טקַאֿפ םעד טמענ רעדָא ,ךצלדנרעק ןיא ןעמַאזוצ ךיז ןדניב ןוא ערעדנַא יד

 ,טַײצ עגנַאל ַא טײטש עלעשז-סעדגַאי ןעװ זַא ,סיײװ ױרֿפזױה עדעי סָאװ

 ,ןלָאטשירק עטקעטשעגנַײרַא יװ רעקוצ רעד ךיז טזַײװַאב

 גנֹוגעװַאב יד םרָאֿפ רעכלעװ ןיא ,טינ קוליח ןייק ,סע טסייה ,זיא סע

 עשינַאכעמ ַא יװ רעמ טשינ ןַײז סע לָאז --- ךיז טניֿפעג טַאגערגַא ןַא ןוֿפ

 ןעגנערב סָאװ טרָאס םעד ןוֿפ סעיצַארביװ עשינַאכעמ יד רעדָא .,גנורעדורֿפױא

 ןגױצעגנַײרַא זיא סָאװ גנוגעװַאב ערַאלוקעלָאמ ןַײז סע לָאז ,גנַאלק ַא סױרַא

 ןוֿפ גנוגעװַאב ערַאלוקעלָאמ עטסקיניײװעניא יד רעדָא ,ןסיורד ןוֿפ ןרָאװעג

 . ,תמא רעקיבלעז רעד סיוא טלַאה םוטעמוא --- טײקיסילֿפ רעטלעטשעגֿפױנוצ ַא

 ,טבַײל ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ רעדיוו עקיטייװצ סיוא ןטעברַא ןטֿפערק עקילעֿפוצ

 יז ןטעברַא יז ןוא ;עמוס ןיא סיורג זיא גנוגעװַאב ענעטלַאהטנַא יד ןעוו

 טרעװ גנוגעװַאב ענעטלַאהטנַא יד ןעו ,טייקירעווש רערעסערג ץלַא טימ סיוא

 .רעקיניײװ

 ןַא ךָאנ ףיא ץזַײװנָא ןעמ זומ ,רעטַײװ ןעייג רימ רעדייא 101 8

 םגה ,עיצַאזילַארענעג רעקיבלעז רעד ןיא ןַײרַא ןעייג סָאװ ןטקַאֿפ סַאלק רעדנַא

 ,ןטקַאֿפ יד ןענַײז סָאד ,ריא טימ תוכַײש עּפַאנק ַא ןבָאה וצ סיוא ןעעז יז

 :יטֿפַאהדנַאטש רעשימעכ ןיא ןטסַארטנָאק עסיוועג ךרוד סױרַא ךיז ןזַײװ סָאװ
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 2רַאֿפ ןיא ןצַאוֿפױנוצ עקיטֿפַאהדנַאטש יד ןטלַאהטנַא ,טדערעג ללכב טייק

 ערַאלוקעלָאמ רעייז סָאװ ךרע יֿפל ןוא ;גנוגעװַאב ערַאלוקעלָאמ קיניײװ ךַײלג

 ,קיטֿפַאהדנַאטש-טינ רעייז ייז ןענַײז ,עסיורג ַא זיא גנוגעװַאב

 רעד םדוק זיא ןוֿפרעד ליּפשַײב רעקיטנעק ןוא רעכעלטנייוועג רעד
 רוטַארעּפמעט יד סָאװ ,רענעלק טרעװ טײקיטֿפַאהדנַאטש עשימעכ זַא ,טקַאֿפ

 .רַאֿפ קרַאטש ןענַײז ןטנעמעלע יד עכלעוו ןיא ,ןצַאזֿפױנוצ .רעסערג טרעוװו

 ,טקינײארַאֿפ ךַאװש ןענַײז ןטנעמעלע ערעייז סָאװ ,ןצַאזֿפיױנוצ ןוא ,טקיגייא

 יד רעדָא ,רעכעה ןרעװ ןוטַארעּפמעט ערצייז ןעוו זַא ,ןירעד ךַײלג ןענַײז

 טײקרַאטש יד טרעװ ,רעסערג טרעװ גנוגעװַאב רערַאלוקעלַאמ רעייז ןוֿפ עמוס

 יד דנַאנַאכָאנ טרעסערגרַאֿפ ןעמ ןעוו ןוא ןרענעלק גנוקינײארַאֿפ רעייז ןוֿפ

 ןדעי ןיא טקנוּפ א ןעמ טכיירגרעד ,גנוגעווַאב רערַאלוקעלַאמ רעייז ןוֿפ עמוס

 יד ,ןגָאז וצ טניימ סָאד .טרעטשעצ טרעוװ גנודניברַאֿפ עשימעכ יד ןעו ,לַאֿפ

 ימָאקעד עשימעכ עכַאֿפנײא ןַא טכַאמ סָאװ ,ףָאטש ןוֿפ גנולײטרעדנַאנוֿפ-רעדיװ

 רעטסקינײיװעניא רעד ןוֿפ עמוס יד לֿפיו ךרע םעד ןיא טכַײל זיא ,עיציזָאּפ

 :ַאּפמָאקעד עטלּפָאט ענונב קיטכיר זיא ענעגייא סָאד .סיורג זיא גנגונעװַאב

 .עג ןוא ןעמַאזוצ טשימעגֿפױנוצ ,ד ,ג ןוא ב ,א ,ןצַאוֿפיױנוצ ייווצ .סעיציז

 --טרעדנערַאֿפ טינ ןבַײלב עדייב ןענעק ,רוטַארעּפמעט רעקירעדינ ַא ַײב ןטלַאה

 ןעגנערבטימ טינ ןלעװ ןלײטדנַאטשַאב ערעייז ןשיווצ ןטעטיניֿפַא עטציירקעג יד

 ,רוטסקימ רעד ןוֿפ ץיח יד טרעסערגרַאֿפ ןוא טמענ ,גנולײטרעדנַאנוֿפ עַײנ ַא

 ןעמוקרָאֿפ ָאי טעוװ ,ריא ןיא גנוגעװַאב ערַאלוקעלָאמ יד טרעמרַאֿפ ױעדָא

 ג--א ןצַאוֿפױנוצ יד ןרימרָאֿפ ךיז ןלעװ סע ןוא ,גנולײטרעדנַאנוֿפ עַײנ ַא
 ,ד --ב ןוא

 :9כ זַא ,ןיא גנוטַײדַאב עכעלנע ןַא טָאה סָאװ טקַאֿפ רעשימעכ ַא ךָאנ

 ,גנוגעווַאב ךס ַא דנַאטשוצ ןכעלטנייוועג רעייז ןיא ןבָאה עכלעוו ןטנעמעלע עשימ

 סָאװ ענעי רעדייא קיטֿפַאהדנַאטש רעקינייוו סעיצַאניבמָאק ערעייז ןיא ןעגַײז

 יד ,גנוגעװַאב קינײװ דנַאטשוצ ןכעלטנייועג ןיא ןבָאה ןטנעמעלע ערעייז

 רערַאלוקעלָאמ ןוֿפ עמוס עסיורג וויטַאלער ַא ןַײא טסילש ףָאטש ןוֿפ םרָאֿפזַאג

 ןוֿפ עמוס עניילק וויטַאלער ַא ןַײא טסילש םרָאֿפ עדילָאס יד תעב ,גנוגעװַאב

 ערעדנוזַאּב ערעייז ןוֿפ ןרָאטקַארַאכ יד ןענַײז סָאװ ,גנוגעװַאב רערַאלוקעלָאמ

 טימ ענייא ןרימרָאֿפ ןזַאג עטנענַאמרעּפ יד סָאװ ,ןצַאזֿפיױנוצ יד  ןצַאזֿפױנוצ

 עטסרעמ יד :ןרוטַארעּפמעט עכיוה ןייק ןטלַאהסױא טינ ןענעק ,ערעדנַא יד
 ןרעו ץיה רעטיור ןוֿפ ןוא ,ץיה ןוֿפ טצעזעגרעדנַאנוֿפ טכַײל ןרעװ ייז ןוֿפ

 ,טַײז רעדנַא רעד ןוֿפ .טצעזעגרעדנַאנוֿפ ןעגנודניברַאֿפ ערעקרַאטש יד ווליֿפַא

 רעייז ַײב רעסיוא ,ןענַײז ןטנעמעלע עדילָאס ןוֿפ ןעגנודניברַאֿפ עשימעכ יד

 ,ןלַאֿפ ךס ַא ןיא .קיטֿפַאהדנַאטש ךעלטנייוועגרעסיוא ,ןרוטַארעּפמעט עכיוה

 ןטנעמעלע עטריניבמָאק ענױזַא ןענעק ,ןלַאֿפ עטסרעמ יד ןיא עקַאט טינ ביוא

 ,ןֿפַאש ןענעק רימ סָאװ ץיה דַארג ןייק ךרוד ןרעוו טרעדנוזעגּפָא טינ

 עכעלנע ןַא ןבָאה וצ סיוא טעז סָאװ תוכַײש יד ןַארַאֿפ זיא רעדיוו
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 ןיא ןעגנודניברַאֿפ עמוס רעד ןוא טײקיטֿפַאהדנַאטש - טינ ןשיװצ גנוטַײדַאב:

 ץַאזֿפיױנוצ ַא ןוֿפ ץיה ערַאלוקעלָאמ יד ךיז טרעסערגרַאֿפ ללכב, .ץַאזֿפױנוצ םעד

 -ילּפמָאק ןיא גנורעסערגרַאֿפ ַא טימ ,"טײקטריצילּפמָאק ןוֿפ דַארג םעד טיול

 .טצעזעגרעדנַאנוֿפ ןרעװ ןוֿפ טייקטיירג יד .ךיוא טרעסערגרַאֿפ טרעוו טייקטריצ

 תמחמ גנוגעװַאב ךס ַא ןטלַאהטנַא עכלעוו סעלוקעלָאמ זַא ,ןעגנורדעג זיא ןוֿפרעד

 ססכעה ןענַײז ןלײטדנַאטשַאב ערעייז סָאװ עגױזַא ןענַײז ,טײקטריצילּפמָאק רעייז

 רעד ןגעװ רָאנ טינ קיטכיר זיא סָאד ,טלײטעגרעדנַאנוֿפ-רעדיװ ןרעװ וצ טיירג

 טינ ערערעמ ןוֿפ גנוקינײארַאֿפ רעד ןוֿפ סױרַא טמוק סָאװ טײקטריצילּפמָאק

 ןוֿפ טמוק סָאװ טיײקטריצילּפמָאק רעד ענונב ךיוא רָאנ ,ןטנעמעלע עכַײלג ןייק

 .ןלָאצ עטלֿפּפעג ערעכעה ןיא ןטנעמעלע עקיבלעז יד ןוֿפ גנוקינײארַאֿפ רעד

 יָאטסירק סלַא טדיישעגרעטנוא ןרעװ סָאװ ןדנַאטשוצ עדילָאס ייווצ טָאה ףָאטש

 ענלצנייא ןוֿפ גנוקינײארַאֿפ רעד ןוֿפ ךיז ןעמענ עטשרע יד } ןדִיָאלָאק ןוא ןדלָאל

 סעּפורג ןוֿפ גנוקינײארַאֿפ רעד ןוֿפ עטייווצ יד ןוא ,סעלוקעלָאמ רעדָא ןעמָאטַא

 דנַאטש ןענַײז עטשרע יד :סעלוקעלָאמ רעדָא ןעמָאטַא ענלצנייא ענױזַא ןוֿפ

 | .קיטֿפַאהדנַאטש:טינ ןענַײז עטייווצ יד ןוא ,קיטּפַאה

 ןביג עיצַארטסוליא עקידנדײשטנַא ןוא עקידריװקרעמ טסכעה יד רעבָא

 ייװצ יד ןבָאה יז ,ןַײרַא טמוק ןעגָארטינ עכלעוו ןיא ,סעיצַאניבמָאק יד זדנוא

 "ז ןוא טײקיטֿפַאהדנַאטש :טינ רעלעיצעפס ןוֿפ ןכירטש עשיטסירעטקַארַאכ

 צנענוֿפעגסױא ךעלצריק ַא .גנוגעװַאב ןוֿפ סעמוס עסיורג לעיצעפס ןטלַאהטנַא

 רצ ןעװ ,ץיה ןבעגוצסױרַא טָאטשנָא זַא ,זיא ןעגָארטינ ןוֿפ טייקכעלמיטנגייא

 וצ טניימ סָאד .ץיה ןַײרַא רע טיצ ,ןטנעמעלע ערעדנַא טימ ךיז טריניבמָאק

 ןדילָאס רעדֶָא ןקיסילֿפ םעד ןיא ןַײרַא טגָארט רע סָאװ ץֹוחַא זַא ,ןגָאז

 ,זַאג ַא ןַײז םיא טכַאמ עכלעװ גנונעװַאב יד ,טרימרָאֿפ רע סָאװ ,ץַאזֿפױנוצ

 ,טנעמעלע רעדנַא רעד ּוװ ןוא ;גנוגעװַאב ענעבעגעגוצ ַא ןַײרַא ךָאנ רע טמענ

 ערַאלוקעלָאמ יד טרעװ ,זַאג ַא ךיוא זיא ,ךיז טדניברַאֿפ רע ןכלעוו טימ

 ןעניֿפעג זיא ,ץַאוֿפױנוצ םעד ןיא ןסָאלשעגנַײא ךיוא ןרעדנַא םעד ןוֿפ גנוגעװַאב

 -רעדנַאנוֿפ ןרעו וצ לולע רעייז ןענַײז ןצַאזֿפױנוצ ענעגָארטינ יד טָא זַא ,רימ

 עסיורג טימ רָאֿפ ןעמוק ערעייז ךס ַא ןוֿפ ןעגנוצעזרעדנַאנוֿפ יד ןוא ,טצעזעג

 - ןצַאזֿפױנוצ ענעגָארטינ ןענַײז ןֿפָאטשסַײרֿפױא ערעזדנוא עלַא .,ןדלַאװג

 טלַאהטנַא ,דירָאלכ :ָארטינ ,ןעמעלַא יז ןוֿפ רעטַײרֿפױא רעטסכעלקערש רעד

 א םימ ,ןטלַאהטנַא ןזַאג עדייב ענַײז סָאװ ,גנוגעװַאב עמוס ערעַײהעגמוא יד

 .גנוגעװַאב עמוס רעסיוועג ַא ךָאנ ןוֿפ בָאגוצ

 ןוֿפ ןלייט ןענַײז ןתמא עשימעכ עניײמעגלַא יד טָא זַא ,רָאלק ןיא סע

 ןעצז רימ .סיוא ָאד ןשרָאֿפ רימ סָאװ ,תמא ןשיזיֿפ םענײמעגלַא רעמ ךָאנ םעד

 טלַאה ,ןטַאנערגַא עקידועריּפש ַײב סיוא טלַאה סָאװ ענעגייא סָאד זַא ,ייז ןיא

 :סעלוקעלָאמ ןָא ןֿפור רימ סָאװ ןטַאגערגַא עקידוועריפש .טינ יד יײב סיוא ךיוא

 ךיז ןרימרָאֿפ סָאװ ןטַאגערגַא עסיורג יד יװ טקנוּפ ,ןטַאגערגַא עכעלדנע יד טָא

 רעדָא ןרילרַאֿפ ייז יצ ,םעד טול טרירגעטניא רעקינײװ רעדָא רעמ ןרעוו ,ייז ןוֿפ
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 רעדָא ליֿפ ןטלַאהטנַא ייז יצ םעד טיול ,ייז יו ךיוא ןוא ; גנוגעװַאב ןעניוועג

 'רעדנַאנוֿפ:רעדיװ עקיטייווצ ןכַאמוצכרוד לולע ייז ןענַײז ,גנוגעװַאב קיניײװ

 .גנולײטרעדנַאנוֿפ - רעדיוו רעקיטשרע רעד טימ ןעמַאזוצ ןעגנולייט

 פיצנירּפ םענײמעגלַא םעד טָא ןיוש ןבָאה רימ זַא ,רעטציא .102 8
 םּכסה ןיא ,ױזַא יװ ,ןטכַארטַאב ןוא רעטַײװ ןייג ריִמָאל ,גיוא ןרַאֿפ רָאלק

 .םיונוצ ַא רעדָא עכַאֿפנײא ןַא ,םיאנּת יד טול ,עיצולָאװע טרעוװ ,םיא טימ
 .עטצעזעג

 ףָאטש ןדילָאס רעדנַא ןַא רעדָא קַאימַאלַאס ןָא טמערַאװ ןעמ ןעוו

 רענעגױצעגנַײרַא רעד ךרוד טרירגעטניאסיד רע טרעװ ,ךיג סיוא ךיז טּפעװ סָאװ

 סָאװ זַאג רעד ןעװ .זַאג ַא יװ ףיוא ךיז טבייה ןוא גנוגעװַאב רערַאלוקעלָאמ

 טרילרַאֿפ ,ךַאלֿפ ןטלַאק ַא טימ גנורירַאב ןיא טמוק ןרָאװעג ןֿפַאשעג ױזַא זיא

 --ץיצַארגעטניא ןַא רָאֿפ טמוק סע ןוא גנוגעװַאב רערַאלוקעלַאמ ןוֿפ ףדוע ןַײז רע

 רעכַאֿפנײא ןוֿפ לַאֿפ ַא זיא סָאד .ןלָאטשירק ןוֿפ םרָאֿפ יד ןָא טמענ ףָאטש רעד
 ןוֿפ גנוטיײרּפשעצ ןוא ףָאטש ןוֿפ עיצַארטנעצנָאק ןוֿפ סעצָארּפ רעד .,עיצולָאװע

 ךרוד טינ טייג רע ,ןֿפוא ןקיטרַאלּפַאטש ַא ףיוא ןָא טינ ָאד טייג גנוגעװַאב

 ערַאלוקעלָאמ יד יװ ױוזַא רָאנ ;ןדָאירעּפ עשּפיה ןעמענרַאֿפ סָאװ ןעלּפַאטש

 ,ןרָאװעג טײרּפשעצ זיא ,זַאג ַא רַאֿפ טכַאמעג ףָאטש םעד טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב

 ,דנַאטשוצ ןדילָאס קידנעטשלוֿפ ַא ןיא ןעגנַאגעגרעבירַא לָאמ ַא טימ זַאג רעד זיא

 .רעדנַאנוֿפ -רעדיוװ עקיטייװצ ןייק רָאֿפ טינ טמוק סע זַא ,זיא טַאטלוזער רעד

 טלַאה ךַאז עקיבלעז יד ,גנולײטרעדנַאנוֿפ רעטשרע רעד טימ ןעמַאזוצ גנולייט

 רעװנָא ןַא .ןעגנוזָאלעצ ןוֿפ ּפָא ךיז ןרעגעל סָאװ ןלָאטשירק ײב םצעב סיוא

 סעלוקעלָאמ יד ּפָא טלַאה טקנוּפ ןסיוועג ַא זיב גנוגעװַאב רערַאלוקעלָאמ ןוֿפ

 זיא רעװנָא רעד ןעוו ,גנוטרַאהרַאֿפ עקילָאמַאטימ יד ןוא ,ךיז ןקינײארַאֿפ ןוֿפ
 יװ ךיוא ןוא ;לַאֿפ ןקידרעירֿפ םעד ןיא יװ ךיוא ָאד רָאֿפ טמוק ,רערעסערג ַא

 ןַײװליײט ןענַײז סעלוקעלָאמ יד ןכלעוו ןיא ,דָאירעּפ רעד טלעֿפ סע תויה ,ועירֿפ
 ױצ עקיטײװצ יד ךיוא ןלעֿפ ,זַײװכעלסיב טײהַײרֿפ רעייז ןרילרַאֿפ ןוא ַײרֿפ
 .ןעגנונעדרָאנַײא עַײג ענענעגעג

 א זיא עיצַארטנעצנָאק יד ןעװ ,טריסַאּפ סע סָאװ ,טקרעמ טיועקרַאֿפ

 אלימב טרעװ ןוא ץיה ריא טרילרַאֿפ סָאװ ,עסַאמ עקיטרַאזַאג ַא ,עמַאזגנַאל
 טגנערב סָאװ ,גנורעדנע יד רָאנ טינ ךרוד טכַאמ ,םענרַאֿפ ןיא טרענעלקרַאֿפ

 לולע זיא יז רָאנ ,רעטנעצ ןכעלטֿפַאשנײמעג רעייז וצ רעטנעענ ןלייט עריא

 .עלָאמ עמוס עסיורג יד .ןעגנורעדנע עקיטַײצכַײלג ערעדנַא ךס ַא ןכַאמוצכרוד
 זומ יז זַא ,ןעזעג ןבָאה רימ יו ,טיג ןוא טָאה יז סָאװ ,גנוגעװַאב ערַאלוק

 קידװעריּפש ןריא לייט ןדעי טכַאמ ,טײקכעלגעװַאב ערַאלוקעלָאמ עסיורג ַא ,ןבעג

 ןבָאה ןלייט עריא זַא ,זיא טַאטלוזער רעד ןוא ;טֿפַארק רעקילעֿפוצ רעדעי וצ

 ןיא ןסָאלשעגנַײא זיא סָאװ ,גנוגעװַאב רעד ץֹוחַא ןעגנוגעװַאב ענעדיײשרַאֿפ
 .עװַאב עקיטייװצ יד טָא ,ןתמא רעד ןיא .עיצַארגעטניא רערעסערג ץלַא רעייז
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 ,טלוב ןוא קיטכיװ ױזַא ןענַײז ,ןעמָארטש סלַא ייז ןסייוו רימ סָאװ ,ןעגנוג

 ,גנוגעװַאב עקיטשרע יד רעקירעדינ ןלעטש ייז זַא

 גנוגעװַאב רערַאלוקעלָאמ ןוֿפ רעװנָא רעד טָאה דלַאב זַא ,ןעמעננָא רימָאל

 ןוא ,ןטלַאה טינ רעמ ךיז ןעק דנַאטשוצזַאג רעד ןעו ,טקנוּפ םעד טכיירגעג

 ןזַײװ םרָאֿפ רעטקינײארַאֿפ טנעָאנ רעייז רעטנוא .עיצַאסנעדנָאק ַא טמוק סע

 י:שרעד עקיבלעז יד ךרע ןשפיה ַא ןיא סױרַא טַאגערגַא םעד ןוֿפ ןלייט יד

 ַאב ערַאלוקעלָאמ יד ןזָאלרעד דנַאטשוצ ןקיסילֿפ ַא ןיא .,רעירֿפ יװ ןעגנונ

 עַײג עגנירג ַא טיײקכעלגעװַאב ערַאלוקעלָאמ עקידנטײלגַאב יד ןוא גנוגעוו

 רעקידרעטַײװ ַא טימ ןעמַאזוצ ,ןעמוקרָאֿפ ןלעװ רעבירעד ןוא ;גנונעדרָאנַײא

 ןוֿפ רעװנָא ןקידרעטַײװ םעד ןוֿפ טַאטלוװער סלַא ,םענרַאֿפ ןוֿפ גנויצֿפױנוצ

 סעיציזָאּפ עװיטַאלער יד ןיא ןעגנורעדנע עקיטנעק ןוא עקיטסַאה ,גנוגעוַאב

 רֿפױא עטכַײל ןוֿפ ןעמָארטש עלַאקָאל ןֿפַאשעג ןרעװ סע -- ןלייט יד ןוֿפ

 ,ןטֿפערק עקידנרעד

 .עלָאמ ןוֿפ ךיז טרימרָאֿפ ףָאטש רעד זַא ,ןָא ןעמענ רימ רעבָא ביוא

 ָאמַאטימ רעד וצ ןריֿפ סָאװ ,ןטײקכעלמיטנגייא יד טינ ןבָאה סָאװ ,סעלוק

 ,סריסַאּפ סָאװ זיא ,עיצַאזילַאטסירק ןָא ןֿפור רימ סָאװ עיצַארגעטניא רעקיל

 טײקיסילֿפ יד !רעקינײװ רעטַײװ טרעװ גנוגעװַאב ערַאלוקעלָאמ יד ןעוו

 ךעלגעװַאב טכַײל וויטַאלער ןַײז וצ ףיוא ןרעה ןלייט עריא ,רעטכידעג טרעוו

 צכַאװש ןוֿפ טכַארבעגסױרַא ןרעװ סָאװ ןעגנולעטשדעביא יד ןוא ,ךיז ןשיװצ

 יד ןרעװ זַײװכעלסיב .סַאזגנַאל ךַײלגרַאֿפ ןיא ןרעװ ,ןטֿפערק עקילעֿפוצ

 ךרוד ןרעװ טרעדנעעג ץלַא ךָאנ ןעק עסַאמ יד רעבָא ,טלעטשעגּפָא ןעמָארטש

 ןגייבסיוא ךיז לָאז יז ,טכַאמ עיצַאטיװַארג .ןטֿפערק צכעלרעסיוא עקרַאטש

 ןעק יז ןּוא ,ןטַײז עלַא ןוֿפ טציטשעג טינ זיא יז ביוא ,ןטײרּפשסיױא רעדָא

 טרעוו רעֿפַײטש ץלַא ,טרצוו יז רעליק סָאװ רעבָא .טברַאקעגנַײא ןרעוו טכַײל

 ןיא טרעדנעעג ןלייט עריא ןבָאה וצ קיעֿפ רעקינייװ --- סֶצ ןגָאז רימ יװ ,יז

 רעװנָא רעקידרעטַײװ רעד טכַאמ טַײצ רעד טימ .סעיציזָאּפ עויטַאלער ערעייז

 ?רעביא ךעלקרעמַאב רעמ טינ ןענעק ןלייט עריא ןוא ,טרַאה ץנַאג יז ץיה ןוֿפ

 ,םישעמ עקידלַאװעג ךרוד ןדַײס ,ןרעװ טשרעדנַאעג

 ירעדיװ עקיטייווצ ,סע טסייה ,רָאֿפ ןעמוק ןטַאגערגַא עשינַאגרָא:טינ לב

 ךרוד ,גנולײטרעדנַאנוֿפ:רעדיװ רעקיטשרע רעד טימ ןעמַאזוצ ,ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ

 ןיא .רעקיטרַאלּפַאטש ַא זיא רע ּוװ ,עיצַארטנעצנָאק ןוֿפ סעצָארּפ ןצנַאג םעד

 ?רעדנַאנוֿפ.רעדיװ עקיטייווצ יד טינ ןזָאל ןעלּפַאטש עקיסילֿפ ןוא עקיטרַאזַאג יד

 :עלָאמ יד --- ןרוּפש םוש ןייק ,ןַײז טינ ןלָאז ייז טיירב ןוא ךיג יו ,גנולייט

 ינַײא עטסעֿפ ןײק וצ טינ זָאל סע זַא ,אזַא זיא טיײקכעלגעװַאב ערַאלוק

 וצ רעטנעצנ קידנעמוק .רוטקורטס ןָא ןֿפור רימ סָאװ ,ןלייט ןוֿפ גנונעדרָא

 .רעדיװ ּוװ ,שיטסַאלּפ טסייה סָאװ עגַאל ַא רימ ןכיירג ,דנַאטשוצ ןדילָאס ַא

 }טכַײל רעקינייװ ליֿפ שטָאכ ,ןרעוו טכַאמעג ץלַא ךָאנ ןענעק ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ

 -- ּםויק ןסיוועג ַא ייז ןבָאה ,ןרעדנע טכַײל טיִנ ךיז ןענעק ייֵז יו ױזָא ןוא
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 טלעטש גנוטרַאהרַאֿפ עקידרעטַײװ יד ןעוו ,רָאנ ןטלַאה ךיז ןעק סָאװ םויק ַא

 .ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ-רעדיװ עקידרעטַײוו ּפָא

 טרעוװ-עיצולָאװע ןעגנוגנידַאב עכלעוו רעטנוא ,סנטשרע רימ ןעעז ָאד

 ריא יו ,סנטייוצ ןעעז רימ ןוא ,רעכַאֿפנײא ןַא טָאטשנָא עטצעזעגֿפיױנוצ ַא

 רעדייא ןעגנוגנידַאב עלעיצעּפטס רעמ רעטנוא רָאנ טַײװ ןייג ןעק גנוצעזֿפױנוצ

 עסיורג ַא זיא טַײז ןייא ןוֿפ םערָאװ ,טציא זיב טכַארטַאב ןבָאה רימ סָאװ יד

 ןיא סע ּוו ,רָאנ ךעלגעמ ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ:רעדיױו עקיטייווצ ןוֿפ עמוס

 טַײז רעדנַא רעד ןוֿפ ןוא ,גנוגעווַאב רעכעלרעניא ןוֿפ עמוס עסיורג ַא ןַארַאֿפ

 *עניא יד ןעוו ,רָאנ םויק ַא ןבָאה ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ-רעדיװ עקיזָאד יד ןענעק

 ,ןעגנוגנידַאב עטצעזעגנגעק --- ןיילק ןרָאװעג ןזיא גנוגעווַאב עטסקיניײװ

 ?רעדיו עקיטייוצ עקידנעטש ןוֿפ עמוס עסיורג ַא םינּפַא ןריגענ עכלעוו

 .ןעגנוליײטרעדנַאנוֿפ

 ױזַא יװ ,ןטכַארטַאב וצ דנַאטש ןיא רימ ןענַײז רעטציא ןוא .103 8
 יוזַא יװ ןוא ,ןכילגעגסיוא ןרעװ ןעגנוגנידַאב עקידרתוס קולֿפ ןיא יז טָא
 ;רעדנַאנוֿפרעדיװ עקיטייווצ עקידנעטשַאב ךעלגעמ ןרעװ גנוכַײלגסױא רעד ךרוד
 ערעדנוזַאב יד ןצַאשּפָא ןלעװ רימ .םענרַאֿפ ןסיורג ַא רָאג ןוֿפ ןעגנולייט
 ,עשינַאגרָא סלַא טריציֿפיסַאלק ןרעװ סָאװ ןטַאגערגַא יד ןוֿפ טייקכעלמיטנגייא
 ,ןעז ןלעו רימ ןוא ;טצעזעגֿפױנוצ ךיוה ױזַא טרעוו עיצולָאװע עכלעוו ןיא
 ַאזַא ןיא ףָאטש ןוֿפ עיצַאניבמָאק ַא ןוֿפ טײטשַאב טייקכעלמיטנגייא יד טָא זַא
 רעקיבלעז רעד ןיא גנוגעװַאב עמוס ערעַײהעגמוא ןַא טרעּפרעקרַאֿפ סָאװ + ,םרָאֿפ
 .עיצַארטנעצנָאק ןוֿפ דַארג ןסיורג ַא טָאה רע סָאװ ,טַײצ

 :ֿפױנוצ ןדילָאס-בלַאה ןַײז ףיוא טקוקעג טינ ,ףָאטש רעשינַאגרָא םערָאװ
 ןדעי ףיוא םיא ןיא ןסָאלשעגנַײא גנוגעוװַאב ערַאלוקעלָאמ טלַאהטנַא ,לעטש
 רימָאל .רעדנוזַאב ןרָאװעג טכַארטַאב ןביוא ןענַײז עכלעוו ,םינֿפוא יד ןוֿפ
 ?טפיוה ריֿפ ענַײז ןוֿפ ַײרד .ַײבעג ןַײז ןוֿפ ןכירטש ענעדיײשרַאֿפ יד ןטכַארטַאב
 ןבָאה ןדנַאטשוצ ענעדנוברַאֿפ-טינ ערעייז ןיא ןוא ,ןזַאג ןענַײז ןלײטדנַאטשַאב
 ,ןרעו טריסנעדנָאק טינ ןענעק ייז זַא ,גנוגעװַאב ערַאלוקעלָאמ ליֿפ ױזַא ייז
 ןרָאלרַאֿפ טולָאסבַא טינ ןענעק ןטנעמעלע יד ןוֿפ ןרָאטקַארַאכ יד יוװ ױזַא ,ןכב
 ןוֿפרעד ןעמ ףרַאד ,גנוקינײארַאֿפ ןיא םינּפ רעדנַא ןַא ןגירק ייז שטָאכ ,ןייג
 עמוס עסיורג ךרע יֿפל ַא טרירטנעצנָאק עלוקעלָאמ-ןיעטָארּפ יד זַא ,ןעגנירד
 יד ןוֿפ ןטנעלַאװיװקע ךס ַא יו יױזַא ןוא ,ץַאלּפ םעניילק ַא ןיא גנוגעװַאב
 .עלָאמ-ןיעטָארּפ יד ןוֿפ םענייא ןיא ךיז ןקינײארַאֿפ ןטנעמעלעיזַאג עקיזָאד
 בָאגוצ ןיא גנוגעװַאב עוויטַאלער עמוס עסיורג ַא םיא ןיא ןַײז זומ ,סעלוק
 ןּבָאה ןטנעמעלע:טנורג יד סָאװ עמוס רעד וצ

 ענַײז סָאװ ,טייקכעלמיטנגייא יד םעד רעסיוא טָאה ףָאטש רעשינַאגרָא
 ןיא טינ ןוא רעקיטרַא-דַיָאלָאק ַא ןיא טלעטשעגֿפױנוצ ןענַײז סעלוקעלָאמ
 ןוֿפ סעּפורג ,טניימ ןעמ יװ ,טרימרָאֿפ רע ; גנונעדרָאנַײא רעקיטרַא-לָאטשירק ַא
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 טסייה ,ָאד .עועדנַא יד וצ ענייא תוכַײשב ןעגנוגעװַאב ןבָאה עכלעוו ,סעּפורג

 יייז ןיא ןסָאלשעגנַײא זיא סָאװ גנוגעװַאב ןוֿפ םרָאֿפ ַא ךָאנ ןַארַאֿפ זיא ,סע

 םענוֿפ ןלייט עטסקיטכיװ יד עכלעוו ןוֿפ ,ןצַאזֿפױנוצ יד ,לָאמַא רעדיוו ןוא

 ,ןעזעג רעירֿפ ןבָאה רימ ןוא ,ןעגָארטינ ןוֿפ ןענַײז ,טיובעג ןענַײז םזינַאגרָא

 סָאטשנָא ,ךיז ןרימרָאֿפ ייז תעב ,ץיה ןַײרַא ןעיצ ןצַאזֿפיױנוצ ענעגָארטינ זַא

 זַאג רעד סָאװ ,גנוגעװַאב רערַאלוקעלָאמ רעצנַאג רעד וצ ,ץיה ןבעגוצסױרַא

 טרירטנעצנָאק זיא ץלַא סָאד ןוא ,גנוגעװַאב ךָאנ וצ טמוק ,טגָאמרַאֿפ ןעגָארטינ

 .ןִיעטָארּפ ןדילָאס םעד ןיא
 ײז סָאװ ,טימרעד ךיוא ללכב רעטנוא ךיז ןדייש ןטַאגערגַא עשינַאגרָא

 גנוגעװַאב יד -- דנַאטשוצ ןעַײרֿפ ַא ןיא גנוגעוַאב עקידוועריּפש:טינ ךס ַא ןבָאה

 .טינ רעד טָא ןוֿפ עמוס יד זיא ןלַאֿפ ךס ַא ןיא םגה ,ץיה ןָא ןֿפור רימ סָאװ

 קידנעטש ןלַאֿפ ערעדנַא ןיא רעבָא זיא ,עסיורג ןייק טינ גנוגעװַאב רעקידװעריּפש

 ןוֿפ רוטַארעּפמעט יד רעדייא רעכעה ליֿפ זיא סָאװ ,רוטַארעּפמעט ַא ןַארַאֿפ

 טגיל סָאװ ,גנוגעװַאב עמוס ערעסערג ךָאנ יד רימ ןבָאה רעדיװ ,הֿביֿבס רעד

 ,גנוגעװַאּב יד טָא .ףָאטש ןשינַאגרָא םעד ךרוד טגנירד סָאװ רעסַאװ םעד ןיא

 ךױא טיג ,טײקכעלגעװַאב ערַאלוקעלָאמ עכיוה ןַײז רעסַאװ םעד טיג סָאװ

 ;רעסַאװ םעניא זַײװליײט ןגיל סָאװ סעלוקעלָאמ עשינַאגרָא יד טיײקכעלגעװַאב

 רעד ליֿפ ױִזַא טֿפלעה סָאװ ,דנַאטשוצ ןשיטסַאלּפ םענעי ףיוא טלַאה סע ןיא

 .גגולײטרעדנַאנוֿפ:רעדיװ

 יעג ןייק ןבָאה טינ ךָאנ ןעמ ןעק ןעננוזַײװנָא ענעדײשרַאֿפ יד טָא ןוֿפ

 ףָאטש רעשינַאגרָא רעקידעבעל לֿפיװ ףיוא ,ךרע םעד ןגעװ עעדיא עגונ

 עקידװעריּפש עכעלנע ןבָאה עכלעװ ,ןֿפָאטש ערעדנַא ןוֿפ רעטנוא ךיז טדייש

 ןעק עעדיא ַאזַא וצ גנורעטנעענרעד ַא סעּפע רעבָא ,עיצַאגערגַא ןוֿפ ןעמרָאֿפ

 ףָאטש רעשינַאגרָא רעד סָאװ ,סיירג יד טכַײלגרַאֿפ ןעמ ןעוו ,ןעמוקַאב ןעמ

 ןעװ ,ןעמונרַאֿפ ןטלָאװ ןליײטדנַאטשַאב ענַײז סָאװ ,סיירג רעד טימ ,טמענרַאֿפ

 ןעק טֿפַאשנסיװ ןוֿפ דנַאטשוצ ןקיטציא םעד ןיא ,ןדנוברַאֿפ טינ ןענַײז ייז

 טלָאװ סע גנוטײרּפשסױא ןַא רַאֿפ סָאװ ,ןבעג טינ ךַײלגרַאֿפ ןעיונעג ןייק ןעמ

 ןטלָאװ ןצַאזֿפיױנוצ ענעגָארטינ יד ןוֿפ ןלײטדנַאטשַאב יד ןעוו ,ןעמוקעגרָאֿפ

 ליֿפוצ ַא זיא ,ןסיורד ןוֿפ גנוגעװַאב ןוֿפ בָאגוצ ַא ןָא ןרעװ טדיישעצ טנעקעג

 .דנַאטשַאב יד עגונב .ןועֿפטנערַאֿפ ןענעק יז לָאז ןעמ ,עגַארֿפ עטריצילּפמָאק

 רעצנַאג רעד ןוֿפ לטֿפניֿפ ריֿפ םורַא סיוא טכַאמ סָאװ ,רעסַאװ םעד ןוֿפ ןלייט

 .רעֿפטנע ןטמיטשַאב קידחשקשינ ַא ןבעג ךָאנ ןעמ ןעק ,יח-לעב ַא ןוֿפ גָאװ

 .הֿבורק רעייז ןרָאלרַאֿפ ןטלָאװ רעסַאװ ןוֿפ ןעגָארדיה ןוא ןעגיסקָא רעד ןעוו

 ,גנוגעװַאב ערַאלוקעלָאמ ועדנַא ןייק ןגירקעגוצ טינ ןטלָאװ ןוא גנויצוצ-טֿפַאש

 ,טולב םענוֿפ רוטַארעּפמעט רעד ַײב רעסַאװ םעניא ךיז טניֿפעג סָאװ ץוחַא

 יצ ." רעסַאװ ןוֿפ יװ םענרַאֿפ ןרעסערג ַא לָאמ קיצנַאװצ טַאהעג יז ןטלָאװ
= 

 ןעװעג זיא רעכלעװ ,דנאלקנגרֿפ ר"ז טַאטלוזער םעד טָא ןעקנאדרַאֿפ וצ בָאה ךיא *

 ױןעגנונעכערסיוא עקיטײנ יד ריִמ רַאֿפ ןכאמ וצ טוג ױזַא
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 ןרעסערג ַא ןיא טײרּפשעגסױא ךיז ןדנַאטשמוא עכעלנע רעטנוא ןלעטָארּפ טלָאװ
 יד קידנעקנעדעג רעבָא ,עגַארֿפ ענעֿפָא ןַא ןבַײלב זומ ,דַארג ןרענעלק רעדָא
 קידנעקנעדעג ,ןלײטדנַאטשַאב-טּפױה ריֿפ ענַײז ןוֿפ ירד ןוֿפ רוטַאנ עקיטרַאזַאג
 .עג ןוא ,ןצַאזֿפױנוצ ענעגָארטינ יד ןוֿפ טייקכעלמיטנגייא עטנָאמרעד ןביוא יד
 זַא ,ןסילשַאב רימ ןגעמ ,םרָאֿפ.דיָאלָאק יד ןוא ןלָאצ-לֿפּכ עכיוה יד קידנעקנעד
 טַײװ ןַײז טינ רעבירעד ןלעװ רימ .עסיורג ַא ןעוועג טלָאװ גנוטײרּפשסױא יד
 ,רעּפרעק ןכעלשטנעמ םענוֿפ ןטנעמעלע יד זַא ,ןגָאז רימ ןעו ,טכערעגמוא
 ,ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא ןרעטנָאלּפסױא לָאמַאטימ טנעקעג ייז טלָאװ ןעמ ןעוו
 יד :רעטציא ןעמענרַאֿפ ייז סָאװ ץַאלּפ םעד לָאמ קיצנַאװצ ןעמונרַאֿפ ןטלָאװ
 .גנוטײרּפשסיוא עסיורג יד טָא ןעגנּוװצעג טלָאװ ןעמָאטַא ערעייז ןוֿפ גנוגעווַאב
 .עד זיא ףָאטש ןשינַאגרָא ןקידעבעל ןוֿפ ךירטש-רעטקַארַאכ רעכעלדנירג רעד
 ַאזַא טימ גנוגעװַאב עמוס עסיורג יד טָא טקינײארַאֿפ רע סָאװ ,סָאד רעביר
 יא עטסעֿפ עקילַײװטַײצ ַא טזָאלרעד סָאװ ,גנוטלַאהֿפױנוצ ןוֿפ דַארג
 .גנונעדרָא

 .:ײטרעדנַאנוֿפ :רעדיװ עקיטײװצ יד זַא ,תויַאר עקידרעטַײװ ,104 8
 טייקכעלגעמ רעייז ןיא ּפָא ןעגנעה ,טצזעגֿפױנוצ עיצולָאװע ןכַאמ סָאװ ,ןעגנול
 רימ ןעמוקַאב ,ןעגנוגנידַאב עטצעזעגנגעק יד טָא ןשיװצ ךַײלגסױא םעד ןוֿפ
 סָאװ ץֹוחַא .ערעדנַא יד טימ ענייא ןטַאגערגַא עשינַאגרָא יד קידנכַײלגרַאֿפ
 ןטַאגערגַא ערעדנַא ןוֿפ רעטנוא ךיז ןדייש ןטַאגערגַא עשינַאגרָא זַא ,ןעעז רימ
 עַײנ ןוֿפ עמוס רעד ןיא ןוא ,ןטלַאהטנַא ייז סָאװ ,גנוגעװַאב עמוס רעד ןיא
 ,ץיצַארגעטניא עוויסערגָארּפ רעייז ןטיילגַאב סָאװ ,ןלייט יד ןוֿפ ןעגנונעדרָאנַײא
 םיקֹוליח ןענַײז אֿפוג ןטַאגערגַא עשינַאגרָא יד ןשיװצ זַא ,ןעז ךיוא רימ ןלעװ
 .רעדיוו ןוֿפ סעמוס יד ןיא םיקוליח ךרוד טײלגַאב גנוגעװַאב סעמוס יד ןיא
 ,גנולײטרעדנַאנוֿפ

 ןביג עיציזָאּפמָאק רעשימעכ ןיא ןעמזינַאגרָא ןשיווצ ןטסַארטנָאק יד
 ןסקיװעג ןוֿפ רעטנוא ךיז ןדייש םייח.ילעב .עיצַארטסוליא עטשרע יד זדנוא
 .ערג ליֿפ רעד ךרוד יװ טוג ױזַא ,ןרוטקורטס לָאצ רערעסערג ליֿפ רעייז ךרוד
 יז לב ןעמוק רוטקורטס ןיא ןעגנורעדנע יד רעכלעוו טימ ,טייקכיג רערעס
 רעד ןיא םייח:ילעב יד ךיז ןענעכייצ ןסקיוועג טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא ןוא ,רָאֿפ
 .ָארּפ ערעסערג רעַײהעגמוא ןטלַאהטנַא ייז סָאװ ,טימרעד סיוא טַײצ רעקיבלעז
 סע עכלעוו ןיא ,סעלוקעלָאמ ענעגָארטינ עטצעזעגֿפױנוצ-ליֿפ יד ןוֿפ סעיצרָאּפ
 ןַארַאֿפ ךיוא ןענַײז ןטסַארטנָאק ענױזַא ,גנוגעװַאב ליֿפ ױזַא ןסָאלשעגנַײא טגיל
 עגעגָארטינ עסיוועג םגה ,יח-לעב רעדעי ןוֿפ ןלייט ענעדײשרַאֿפ יד ןשיווצ
 יד רעבָא ןענַײז ,קיטעט טיג ןענַײז ,(עקשמָארכ) לדנייבכייוו וניײהד ,ןלייט
 ןעייג ןוא ןעגנַאגעגנָא ןענַײז ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ:רעדיװ עקיטייווצ יד ּוװ ,ןלייט
 .עלָאמ עטצעזעגֿפױנוצ טטכעה יד ןבָאה עכלעוו יד ,וויטקַא טסכעה ,ןָא קידנעטש
 ןוֿפ ןעײטטַאב סָאװ ,סטעֿפ ןוֿפ ןרעגַאל יד יװ ,ןלייט ענױזַא ןוא ;סעלוק
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 קיצניוו זיולב ןוא רוטקורטס עּפַאנק ַא ןבָאה ,סעלוקעלָאמ עכַאֿפנײא וויטַאלער

 .ןעגנורעדנע

 עקיטייווצ יד ןוֿפ ךשמה רעד זַא ,זַײװַאב ןרָאלק ַא ךיוא ןעניֿפעג רימ

 ןענעכייצ ןטַאגערגַא עשינַאגרָא יד עכלעו טימ ,ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ :רעדיוו

 ךיז טניֿפעג סָאװ גנוגעװַאב רעד ןוֿפ ּפָא טגנעה ,סיוא קידרעווקרעמ ױזַא ךיז

 עכַײלג ַײב זַא ןוא ;יײז ןשיװצ טײרּפשרַאֿפ זיא סָאװ ,רעסַאװ םעד ןיא

 .רעדיװ עמוס רעד ןשיװצ תוכַײש עטקעריד ַא ןַארַאֿפ זיא ןעגנוגנידַאב

 תויַאר יד .ןטלַאהטנַא ייז סָאװ רעסַאװ עמוס רעד ןוא ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ

 .סעּפורג ַײרד ןיא ןרעוװו טלײטעגנַײא ןענעק

 ַא ןוֿפ ןעגנורעדנע עװיטַאמרָאֿפ יד זַא ,טקַאֿפ רעטנַאקַאב ַא זיא סע

 :רעסַאװ ןוֿפ לעטשוצ םעד ּפָא טדַײנש ןעמ ןעוו ,טלעטשענּפָא ןרעו סקיוועג

 טרַאדרַאֿפ ןוא טקלעװרַאֿפ טרעוו יז ,ןָא טלַאה גנולײטרעדנַאנוֿפ עקיטשרע יד

 ןעגנלײטרעדנַאנוֿפ .רעדיװ עקיטײװצ יד רעבָא ,טרירגעטניא רעמ רעדָא

 -ייװ טינ ַא רעבָא ,טקַאֿפ רעטנַאקַאב רעקינייװ ַא ןַארַאֿפ זיא סע .ףיוא ןרעה

 ןוא ,םייח :ילעב ַײב רָאֿפ טמוק טַאטלוזער רעכעלנע ןַא זַא ,רערעכיז רעקינ

 רערענעלק ליֿפ ַא ןוֿפ ,ןטרַאװרעד טנעקעג עקַאט טלָאװ ןעמ יװ ,רָאֿפ טמוק

 ךָאנ וצ ןלעטש םייח.ילעב עקירעדינ עסיוועג ,רעסַאװ ןוֿפ גנורענימרַאֿפ

 טנקירט רעסַאװ סָאד ןעװ ,עטױט-בלַאה ןבַײלב ןועֿפיטָאר יד .ןזַײװַאב

 ןכַײט יד ןעװ .רעדיװ טמוק רעסַאװ סָאד ןעוו ,קירוצ פא ןבעל ןוא ,סיֹוא

 ןענעקירט ,ןעריסָאדיּפעל שיֿפּפמז רעד טבעל סע ּוװ ,עקירֿפַא ןיא

 ןָאזעס =ןגער םעד זיב ,עטָאלב רעטרַאה רעד ןיא טרַאטשרַאֿפ רע טבַײלב ,סיוא

 סרָאטַאגילַא יד זַא ,טבַײרשַאב טדלָאבמוה ,רעסַאװ טימ ןכַײט יד ןָא טליֿפ סָאװ

 בלַאה ןבָארגעגנַײא שינעקירטסיוא .רעמוז רעד תעב ןגיל סַאּפמַאּפ יד ןיא

 ןעװ ,דרע רעד רעטנוא ןוֿפ סױרַא םיוק ןכירק ןוא ,ורע רעד ןיא עטיוט

 .טכַײֿפ טרעוו סע
 סָאד .ךַאז עקיבלעז יד זדנוא טנרעל םזינַאגרָא ןדעי ןוֿפ עירָאטסיה יד

 רעמ ךס ַא זיא ,דרע רעד ןוֿפ סױרַא סָאװ רָאנ טכירק סע ןעוו ,סקיװעג עגנוי

 סָאװ ןעגנורעדנע לָאצ יד ןוא ,סקיועג ענעסקַאװרעד סָאד רעדייא קיטֿפַאז

 סָאװ ,ייא ןַא ןוֿפ לייט םעד ןיא ,רעסערג ליֿפ ךרע יֿפל זיא םעד ןיא רָאֿפ ןעמוק

 ,גנוירבסיוא ןוֿפ ןעלּפַאטש עטשרע יד ןיא ןסעצָארּפ עוויטַאמרָאֿפ יד סױרַא טזַײװ

 ןכַײלג ַא ןיא רעדיײא ,רעכיג גנונעדרָאנַײא רעד ןוֿפ ןעגנורעדנע יד ןענַײז

 ןעגנירד ןעק ןעמ יװ .לדניה ןסעזעגסיוא ןַא ןיוש ןוֿפ רעּפרעק ןוֿפ לייט

 טייקכעלרעדנע יד זיא ,ןעגנוגיינ ןוא ןטייהנייוועג ןעמוקַאב וצ ןטײקיעֿפ יד ןוֿפ

 יד ןוא ,ןשטנעמ ענעסקַאװרעד ַײב יװ רעסערג רעדניק ַײב רוטקורטס ןיא

 ַײב יװ רעסערג זיא ןשטנעמ םענעסקַאװרעד ַא לב רוטקורטס ןיא טייקכעלרעדנע

 ןיא ןטסַארטנָאק עקירעהעג ךרוד טײלגַאב ןענַײז ןטסַארטנָאק יד : ןַאמ ןטלַא ןַא

 יד יבגל רצסַאװ ןוֿפ עיצרָאּפָארּפ יד םערָאװ ,ןבעװעג יד ןוֿפ טייקטכידעג רעד

 ,טרעװ ןעמ רעטלע סָאװ רענעלק טרעוו ןֿפָאטש עדילָאס
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 ןטסַארטנָאק יד ןיא רעביא ךיז טרזח תוכַײש עקיבלעז יד ןוא
 רָאֿפ ןעמוק םיױב ַא ןיא .םוינַאגרָא ןקיבלעז םעד ןוֿפ ןלייט ןשיװצ
 ּוװ ,ןעגנוצָארּפש ןוֿפ ןקע יד ַײב ןעגנורעדנע עלערוטקורטס עכיג
 ,עסיורג ַא רעייז זיא ףָאטש ןדילָאס םעד יבגל רעסַאװ ןוֿפ עיצרָאּפָארּפ יד
 טעמּכ ןוא ןטרַאה םעד ןיא עמַאזגנַאל רעייז ןענַײז ןעגנורעדנע יד תעב
 םעד רימ ןבָאה םייח:ילעב ַײב ךיוא ױזַא ,םַאטש םעד ןוֿפ ףָאטש םעגעקורט
 רָאֿפ ןעמוק סָאװ ,ןעגנורעדנע ןוֿפ עטַאר רעכױה רעד ןשיװצ טסַארטנָאק
 .עדנע ןוֿפ עטַאר עקירעדינ יד ןוא ,ךרַאמ רעד יו ,בעװעג ןכייוו ַא ןיא
 ןייק טינ ןּבָאה עכלעװ ,ןבעװעג ענעקורט יד ןיא רָאֿפ ןעמוק סָאװ ,ןעגנור
 רענרעה ,לגענ ,רָאה ןרימרָאֿפ סָאװ ,ןבעװעג יד ןיא ונַײהד ,ןרעדָאטולב
 ,ערעדנַא ןוא

 ,ןֿפוא ןרָאלק ַאזַא ףיוא טקנוּפ זדנוא ןזַײװַאב ןטקַאֿפ סעּפורג ערעדנַא
 םזינַאגרָא ןַא ןיא ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ -רעביא עקיטייװצ יד ןוֿפ עמוס יד זַא
 רענעטלַאהעגנַײא רעד טיול ןדײשרַאֿפ ,ןעגנוגנידַאב עכַײלג טסנוז שב ,ויא
 .ײשרַאֿפ ןשיװצ ןטסַארטנָאק יד .ץיה ןָא ןֿפור רימ סָאװ גנוגעװַאב ןוֿפ עמוס
 םזינַאגרָא ןקיבלעז םעד ןוֿפ ןדנַאטשוצ ענעדײשרַאֿפ ןוא ןעמוינַאגרָא ענעד
 .ךַײלג ץנַאג סע ןוַײװַאב

 יד ןוֿפ סעטַאר יד ןֹוא ןרוטקורטס לָאצ יד ןענַײז ,טדערעג ללכב
 רעדייא הכולמ - ןסקיװעג רעד ןיא םוטעמוא רענעלק ןעגנורעדנע .עלערוטקורטס
 ץיה יד זיא טדערעג ללכב ןוא }םייח :ילעב ןוֿפ הכולמ רעד ןיא םוטעמוא
 יד ןוֿפ ךַײלגרַאֿפ ַא .םייח -ילעב ןוֿפ ץיה יד רעדייא רעקינייו ןסקיוװעג ןוֿפ
 יד טימ עגייא םייח .ילעב ןוֿפ הכולמ רעד ןוֿפ ןעגנולייטנַײא ענעדיײשרַאֿפ
 ןעמונעג ןצנַאג ןיא ,ןתוכַײש ףלעלַארַאּפ ייז ןשיװצ סױרַא טזַײװ ערעדנַא
 ;טינ יד רעדייא יוטַארעּפמעט ערעכעה ַא םייח-ילעב עקידהרדש יד ןבָאה
 ,ל.ּפמָאק ןוא טייקיטעט רעשינַאגרָא ןיא רעכעה ללכב ןעייטש ןוא עקידהרדש
 ןעמוק אֿפוג עקידהרדש יד ןוֿפ ןעגנולייטנײא ערענעלק יד ןשיװצ ,טייקטריצ
 טימ ןעמַאזוצ עיצַארביװ רערַאלוקעלָאמ ןוֿפ דנַאטשוצ םעד ןיא םיקוליח עכעלנע
 ;יונוצ ןטסקיניײװ םוצ יד .עיצולָאװע ןוֿפ דַארג םעד ןיא םיקוליח עכעלנע
 ןבָאה ןלַאֿפ עטסרעמ יד ןיא ןוא ;שיֿפ יד ןענַײז עקידהרדש יד ןוֿפ עטצעזעג
 ןעמיווש ייז ּוװ ,רעסַאװ םענוֿפ ץיה יד יװ ץיה עקיבלעז יד טעמּכ שיֿפ יד
 ןדער רימ שטָאכ ,רעמערַאװ טמיטשַאב ןענַײז יז ןוֿפ עקינייא זיולב :םורַא
 ןבָאה ייז שטָאכ ןוא ,עקיטולבײטלַאק ןגעװ יװ ןליטּפער יד ןגעװ ךעלטנייוועג
 יו רוטַארעּפמעט ערעכעה ַא ןטלַאהוצֿפױא שיֿפ רעדייא טֿפַארק רעמ ליֿפ טינ
 יַאװ ןוֿפ טֿפול יד זיא סָאװ) הֿביֿבס רעייז יװ ױזַא ,רעבָא זיא ,הֿביֿבס רעייז
 יד זיא ,שיֿפ ןוֿפ הֿביֿבס יד יװ רעמערַאװ טינשכרוד ןיא זיא (ןטַאמילק עמער
 ןוא ,שיֿפ סַאלק םעד ןוֿפ יװ רעכעה ןליטּפער סַאלק םעד ןוֿפ רוטַארעּפמעט
 רעמ ליֿפ יד .טײקטריצילּפמָאק ערעכעה עטסַאּפעגוצ ַא ייז ןיא ןעעז רימ
 טקינײארַאֿפ זיא ןעלגױֿפ ןוא סרעגייז יײב גנונערֿפױא ערַאלוקעלַאמ עװיטקַא



 01 עיצולָאווע עטצעועגב עמאזוצ ןוא עכאֿפנײא

 רערעסערג טַײװ רעייז ַא ןוא ַײבעג ןוֿפ טײקיטרַאליֿפ רערעסערג שּפיה ַא טימ

 | ,טײקיטֿפַאהבעל

 רָאֿפ ןעמוק סָאװ יד ןענַײז ןטסַארטנָאק עקידנרעלַאב טסכעה יד רעבָא |

 'עג .ןרוטַארעּפמעט ענעדײשרַאֿפ ַײב ןטַאגערגַא עשינַאגרָא עקיבלעז יד ןיא

 ?רַאֿפ זיא עטַאר רעייז סָאװ ,ןעגנורעדנע עלערוטקורטס סױרַא ןזַײװ ןסקיוו

 :רַאֿפ רעד זיא טכיל םגה ,רוטַארעּפמעט רעד ןוֿפ ןעגנורעדנע יד טיול ןדייש

 םרוג ןענַײז עכלעװ ,ןעגנורעדנע ערַאלוקעלָאמ ענעי ךרוד טריֿפ סָאװ רעלטימ

 ענױזַא ןרעװ ץיה ןָא זַא ,ןגעװטסעדנוֿפ רימ ןעעז ,ןסקיװעג ןוֿפ סקּוװ םעד

 רעבָא ,טכיל גונעג ןַארַאֿפ זיא רעטניװ םוא :טריֿפעגכרוד טינ ןעגנורעדנע

 זַא .טלעטשעגּפָא ןבעל:ןסקיװעג סָאד טרעװ ,גונעג טינ זיא ץיה יד יװ ױזַא

 םעד ךרוד ןזיװַאב טרעװ ,לעטשּפָא םעד ןוֿפ הביס עקיצנייא יד ויא סָאד

 ןגירק ײז ּוװ ,ןטקעּפס ןיא רעטניװ ןטלַאהעג ןרעװ סָאװ ןסקיװעג זַא ,טקַאֿפ

 .ןעמולב ןוא רעטעלב ןֿפַאש רעייז ןָא ןטלַאה ,טכיל עמוס ערענעלק ַא וליֿפַא

 רָאנ ,טכיל ןייק טינ ףיַאד יז רָאנ טינ סָאװ ,העירז רעייז זַא ,ךיוא ןעעז רימ

 סמוק סע ןעװ ,ןסקַאװ וצ ןָא טשרע טבייה ,ריא רַאֿפ ךעלדעש רָאג זיא סע

 ֿפױא רערַאלוקעלָאמ ןוֿפ עטַאר יד טבייה ןוא ןָאזעס רעמערַאװ רעד רעדיוװ

 יד ךרוד ןכַאמ יז תעב םייח:ילעב ןוֿפ ךעלעייא יד ךיוא ױזַא ,גנוגער

 רעדָא רעמ ןרעװ ןטלַאהעג ןזומ ,רוטקורטס רעייז ןֿפַאש סָאװ ,ןעגנורעדנע

 סעלוקעלָאמ ערעײז ןיא גנוגעװַאב עמוס רעסיװעג ַא ןָא :םערַאװ רעקיניײו

 טָאװ ,םייח:ילעב יד .ןעמוקרָאֿפ טינ ןלייט יד ןוֿפ גנונעדרָאנַײא עַײנ יד טעוװ

 נָא רעשּפיה ַא זַא ,ַײװַאב ַא ךיוא זדנוא ןביג ,רעטניוװ םעד רעביא ןֿפָאלש

 יילעב יד ,גנורעדנע ןוֿפ ןסעצָארּפ יד ליֿפ ץנַאג ּפָא טלעטש ץיה ןוֿפ רעוו

 יז בא ,ןשטנעמ ונַײהד ,רעטניװ ןכרוד ןֿפָאלשטנַא טינ ןרעוװ עכלעוו ,םייח

 טניימ סָאװ) ףָאלש םוצ ייז טיצ ,טלעק עקרַאטש טַײצ ערעגנעל ַא ןדַײל

 רעד בױא ןוא ;(עיצקנוֿפ ןוא ַײבעג ןיא ןעגנורעדנע ןוֿפ עטַאר עקירעדינ ַא

 ןַא טימ רעדָא ,טיוט טימ ףָאלש רעד ךיז טקידנע ,ןָא טלַאה ץיה ןוֿפ רעװנָא

 .ןעגנורעדנע עקיזָאד יד ןוֿפ לעטשּפָא

 :על .תויַאר עלעיצעּפס ןוא עניײמעגלַא ןוֿפ גנולמַאז ַא רימ ןבָאה ָאד

 ,טימרעד ןטקַאֿפ ענעדנוברַאֿפ יד ךרוד סיוא ךיז ןענעכייצ ןטַאגערגַא עקידעב

 עקיטייווצ עקידרעווקרעמ רעייז ךרוד ייז ןכַאמ עיצַארגעטניא רעייז תעב סָאװ

 ; ךרצ ןשּפיה ןייק ןיא ךרוד טינ ןכַאמ ןטַאגערגַא ערעדנַא עכלעוו ,ןעגנורעדנע

 סעמוס ערעסערג רצַײהעגמוא (סיירג רעכַײלג טסנוז ַײב) ןטלַאהטנַא ייז זַא ןוא

 ,םינֿפוא ענעדײשרַאֿפ ףיוא ןסָאלשעגנַײא גנוגעװַאב

 יַאב רעד טימ טקידנעעג ךיז טָאה לטיּפַאק רעטצעל רעד .105 8

 ןוא ףָאטש ןוֿפ עיצַארנעטניא ןַא לָאמ עלַא זיא סָאװ ,עיצולָאװע זַא ,גנוקרעמ

 ,סָאד יו רעמ ליֿפ ןלַאֿפ עטסרעמ יד ןיא זיא ,גנוגעװַאב ןוֿפ גנוטיײרּפשעצ ַא

 יד ןוֿפ גנונעכיײצַאב רעצרוק ַא טימ ןביױהעגנָא ךיז טָאה לטיּפַאק רעד טָא ןוא



= 

 ןטיצגירֿפ עטשרע יד - רעסגעפס 809

 יֹנייא ןַא טבַײלב ןוא עיצַארגעטניא ןַא זיולב זיא עיצולָאװע ןעוו ,ןדנַאטשמוא

 .ֿפיונוצ ַא טרעװ ןוא עיצַארגעטניא יװ רעטַײװ טייג יז ןעװו רעדָא ,עכַאֿפ
 ןוא רעכַאֿפנײא ןַא ןשיװצ טסָאוטנָאק םעד טָא קידנרירטסוליא ,עטצעזעג

 טמוק טסַאוטנָאק רעד ױזַא יװ ,קידנרעלקרעד ןוא ,עיצולָאװע רעטצעזעגֿפױנוצ

 עיצולָאװע ןוֿפ עעדיא ערָאלק-טינ ַא ןרָאװעג ןבעגעג טימרעד ןיוש זיא ,סױרַא
 גנולדנַאהַאב רעלוֿפ ַא ןוֿפ געוו םעד ןֿפָאלרַאֿפ ךעלדַײמרַאֿפוא ןענַײז רימ ,ללכב

 ,ןבייהנָא ךיז טציא טשרע ףרַאד סָאװ ,עיצולָאװע ןוֿפ

 ,ףירגַאב רעקילַײװרעד ַא .ָאטינ םעד ןיא זיא ,ןסיױדרַאֿפ לָאז סע סָאװ

 ריֿפנַײרַא ןַא יו ךעלצונ לָאמ עלַא זיא ,רעטיירב ַא רעבָא ,רעטמיטשַאבמוא ןַא

 ,ןײגַאב טינ רָאג םעד ןָא ךיז ןעמ ןעק שיטקַאֿפ --- ףירגַאב ןקידנעטשלוֿפ ַא וצ

 ?לרשַאב ,טקעריד ןבעגרעביא טינ ךיז טזָאל עעדיא עטריצילּפמָאק ַא
 עטקידנערַאֿפ ערעייז ןיא ןלײטדנַאטשַאב עריא ןרעדנַא םעד ךָאנ סנייא קידנב

 רעירֿפַא טינ טָאה עעדיא רעד ןוֿפ רעמענֿפױא רעד ביוא םערָאװ ;ןעמרָאֿפ

 קיטכיר טינ ןלײטדנַאטשַאב עריא ןלעװ ,ריא ןוֿפ סירמוא םענײמעגלַא ןייק

 טכַאמעג ןעק עיצַאניבמָאק עטקעװצַאב יד ,ּפָאק ןיא םיא ַײב ןרעוו ןדנוברַאֿפ

 .ַאב יד יױזַא יװ ,ןענוֿפעגסױא ןילַא טָאה רעמענֿפױא רעד ןעװ  ,רָאנ ןרעוו

 ,טעברַא ךס ַא ןרָאּפשנַײא ןעק ןעמ .ןרעװ טנדרָאעגנַײא ןֿפרַאד ןליײטדנַאטש

 רעירֿפַא ,ןלעקנוט ַא וליֿפַא ,ףירגַאב םענײמעגלַא ןַא רעביא טיג ןעמ ןעוו
 .גנובַײרשַאב עקידמיטרּפ ןוא ערָאלק ַא ןָא טבייה ןעמ רעדייא

 ןלייט עקידרעירֿפ יד ןוֿפ טנרעלעג קילעֿפוצ טָאה רעזעל רעד סָאװ סָאד

 ןיא גנונעכייצ ַא יװ ךעלצונ ןַײז םיא ןעק ,עיצולָאװע ןוֿפ רוטַאנ רעד ןגעוו

 ןוֿפ ןלייט ענעדיײשרַאֿפ יד ןשיװצ ןתוכַײש יד ןַײז וצ סֿפוּת ,ןכירטש עבָארג

 ,םיא רַאֿפ ןרעװ טעברַאעגסױא ןלעװ ייז תעב ,דליב ןטועסערגרַאֿפ םעד

 ןדעי ןוֿפ עירָאטסיה עלַאטָאט יד זַא ,ןעניז ןיא ןבָאה קידגעטש טעװ רע

 ןגנרעטשעצ ןוא עיצולָאװע ןַײז ןיא ןסָאלשעגנַײא זיא שי ןקידװעריּפש

 זַא ,ןעקנעדעג טעװ רע .סעצָארּפ ןטצעל םעד עלַײװרעד רַאֿפ קידנזָאלסיױא

 ,טנעמָאמ ןסיועג ַא ןיא ןטכַאוטַאב רימ עיצולָאװע ןוֿפ טַײז עכלעוו ַײס

 ףָאטש ןוֿפ עיצַארגעטניא ןַא יװ לַאטנעמַאדנוֿפ ןטלַאה לָאמ עלַא יז ןעמ ףרַאד
 ,ךעלטנייװעג זיא ןוא ,ןַײז ןעק עכלעוו ,גנוגעװַאב ןוֿפ גנוטײרּפשעצ ַא ןוא

 טעװ רע ןוא ,גנוגעװַאב ןוא ףָאטש ןוֿפ ןעגנולדנַאװרַאֿפ ערעדנַא ןוֿפ טײלגַאב
 גנולײטרעדנַאנוֿפ .רעדיוו עקיטשרע יד זַא ,ןעניֿפעג וצ ןטרַאװרעד םוטעמוא

 ?רעדנַאנוֿפ יד ןעוו ,עכַאֿפניײא ןענַײז סָאװ ןטַאגערגַא ןרימרָאֿפ ןיא ךיז טקידנע
 יד סָאװ ךרע יֿפל עטצעזעגֿפױנוצ ןרעװ ייז רעבָא ,עכיג ַא זיא גנולייט

 ערעייז טזָאלרעד ןעגנולײטרעדגַאנוֿפ?רעדיװ עקיטייװצ יד ןוֿפ טײקמַאזגנַאל

 ,ןעלמַאזנָא ךיז ןעגנוקריוו

 ענעדײשרַאֿפ ,עטיירב עניוזַא ןשרָאֿפוצסױא רעווש רעייז זיא סע ,6 8

 ךיז ןֿפרַאד רימ עכלעו טימ ,יד יװ סעיצַאמרָאֿפסנַארט עטרעטנָאלּפרַאֿפ ןוא
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 ןעגנונײשרעד עטערקנָאק טימ ןוט וצ ןבָאה רימ סָאװ ץוחַא .ןעמענרַאֿפ טציא
 עריא ןוֿפ ןעגנוניײשרעד עּפורג עדעי ןעלדנַאהַאב ןעמ ףרַאד ,ןסַאלק עלַא ןוֿפ
 ןרעוװ ןענַאטשרַאֿפ קידנעטשלוֿפ טינ ןעק יז ןוֿפ טַײז ןייק ןוא ,ןטַײז ענעדיײשרַאֿפ
 ןרידוטש טינ ייז ןוֿפ ענייא ןייק ןעק ןעמ ןוא ,עקירעביא יד ןוֿפ טרעדנוזעגּפָא
 .ָאוע ןוֿפ ךשמ ןיא זַא ,ןעזעג ןיוש ןבָאה רימ .עקירעביא יד טימ קיטַײצכַײלג
 ןלעװ רימ ןוא ,ןעמַאזוצ ןעגנורעדנע ןסַאלק עסיורג ייווצ רָאֿפ ןעמוק עיצול
 טלייטעצ רעדיװ ןעק ןסָאלק עסיורג יד טָא ןוֿפ רעטייווצ רעד זַא ,ןעז דלַאב
 ןעננורעדנע עלַא יד טָא יו ,ערעדנַא יד ןיא ענייא טרעטנָאלּפרַאֿפ ,ןרעוו
 רעדָא עטקעריד ַא סַאלק ןדעי ןוֿפ גנורעלקרעד ַא ןַײא טסילש ,ןענַײז
 .טרעלקרעד טינ ךָאנ ןענַײז סָאװ ,ערעדנַא יד ףיוא גנוָיצַאב עטקעריד :טינ
 .ןשיטקַארּפ ןטסעב םעד ןכַאמ רָאנ יװ ,וצרעד טינ לטימ ןייק ןבָאה רימ
 ,סימָארּפמָאק

 ַא רַאֿפ לטיּפַאק ןקידנעמוק םעד ןבעגוצּפָא ןַײז טעװ עטסמעװקַאב סָאד
 ןוא ,טַײז רעקיטשרע ריא רעטנוא עיצולָאװע ןוֿפ גנוביײרשַאב עקידמיטרּפ
 קיטייג זיא סע לֿפיװ ףיוא רָאנ ,ןטַײז עקיטייוצ עריא ןענעקרעדנָא הקיּתשב
 ,ןינע םעד ןוֿפ גנורעלקֿפױא רעד רַאֿפ

 ןצנַאג ןיא ןבעגּפָא ךיז ןלעװ עכלעװ ,ןעלטיּפַאק עקידרעטעּפש ייווצ יד
 ףיוא ןֿפוררַאֿפ טינ ךיז ןלעװ ,ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ .רעדיװ עקיטייווצ יד טימ
 .רַאֿפמוא זיא סע לֿפיװ ףיוא ץיחַא ,ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ - רעדיו עקיטשרע יד
 יד ןוֿפ ךירטש ןטמיטשַאב ןייא זיולב ןעלדנַאהַאב טעװ טֿפַארק רעדעי .ךעלדַײמ
 .ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ : רעדיװ עקיטייווצ

 ךָאנ ןוא רעטירד ַא ןרעװ טלדנַאהַאב טעװ לטיּפַאק ןקידרעטַײװ ַא ןיא
 .ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ רעדיוװ עקיטייוװצ יד ןוֿפ רעטקַארַאכ רערָאלק רעמ



 לטיּפַָאק רעטנצרעפ

 עיצולָאווע ןופ ץעזעג רעד

 .עיצקודניא ךרוד ןרעװ טקיטעטשַאב טציא ףרַאד עיצקודעד .107 8 -
 ןצנעטסיסקע עקידװעריּפש עלַא זַא ,ןעוועג טנעמוגרַא רעזדנוא זיא רעה זיב

 ןַא רעדָא טַײצ ןייא ןיא ,ןרעדנַא ןַא רעדָא ןֿפוא ןייא ףיוא ,ןזומ

 :נעצנָאק ןוֿפ ןסעצָארּפ ךרוד ןעמרָאֿפ עטערקנָאק ערעייז ןכיירגרעד ,רערעדנַא

 ןוָאװעג טכַארבעג ןענַײז טכַארבעג ןבָאה רימ סָאװ ןטקַאֿפ יד ןוא ;עיצַארט

 ןעק ןעמ .טייקידנעװטינ רעד טָא ןוֿפ ןעזנַײא סָאד ןכַאמ וצ רָאלק זיולב

 סָאװ ,ןסיוו ןטקינײארַאֿפ םענעי וצ טכיירגרעד ןבָאה רימ זַא ,ןגָאז טינ רעבָא

 ױזַא יװ ,ןעזעג טינ ןבָאה רימ ןענַאװזיב ,עיֿפָאסָאליֿפ ףיונוצ טלעטש

 .עטניא עויסערגָארּפ ַא טיורא שיטקַאֿפ ןזַײװ ןסַאלק עלַא ןוֿפ ןצנעטסיסקע

 ,קידנשרָאֿפסױא .,גנוגעװַאב ןוֿפ רעװנָא ןקידנטיילגַאב ַא ןוא ףָאטש ןוֿפ עיצַארג

 ,ןּכַאז יד ,ןסולש ענעגיוצעג ןוא עיצַאװרעפבָא ךרוד ,ןענעק רימ טַײװ יו

 יד ךיוא יו ,גָאלָאעג םעד ןוא םָאנָארטסַא םעד ןוֿפ טלדנַאהַאּב ןרעװ סָאװ

 רימ ןֿפרַאד ,ןעלדנַאהַאב עיגָאלָאיצָאס ןוא עיגָאלָאכיסּפ ,עיגָאלָאיב סָאװ םינינע

 ללכב ,סָאמסָאק רעד זַא ,ןַארַאֿפ זיא זַײװַאב רעטקעריד רעסָאװ ,,ןטכַארטַאב
 .ץעזעג םעד טָא טגלָאֿפ ,טרֿפב ןוא

 ןעגנוקעלּפטנַא יד טימ ןעמענרַאֿפ ךיז רקיע רעד רימ ןלעװ ַיכרעד

 ןענַײז סָאװ ,ענעי רעדייא טלקיװרַאֿפ רעמ ןענַײז עכלעו ,ץעזעג םעד ןוֿפ

 רימ סָאװ ,ןטקַאֿפ ןסָאלק עלַא ןיא  .רעהַא זיב  ןרָאװעג ןזיװעגנָא

 ליֿפ ױזַא טינ קרעמֿפױוא םעד ןעיצ רימ ןלעװ ,ןטכַארטַאב רדסּכ ןלעוו
 רעדָא ,טכַאמעגכרוד טָאה טַאנערגַא רעצנַאג רעדעי זַא ,תמא םעד ףיוא
 ןיא זַא ,תמא ןקידרעטַײװ םעד ףיוא יו ,עיצַארגעטניא ןַא ,ךרֹוד טכַאמ

 ?רָאֿפ ןיא טַאגערגַא ןדעי ןוֿפ לייט ןרעדנוזַאב רעקינײיװ רעדָא רעמ ןדעי
 עצנַאג עכַאֿפניא טָאטשנָא ,עיצַארגעטניא ןַא ,רָאֿפ טמוק רעדָא ,ןעמוקעג
 ןלעװ ,ןרָאװעג טרירָאנגיא זיא טײקטריצילּפמָאק רעייז סָאװ ,עצנַאג ץניוזַא ןוא
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 סנטסרעמ -- לעוטקַא ןריטסיסקע יז יװ עצנַאג טימ ןוט וצ .ןבָאה ָאד רימ

 ךס ַא ףיוא ןדנוברַאֿפ ןענַײז סָאװ ,רעדילגטימ ךס ַא ןוֿפ טלעטשעגֿפױנוצ

 יז סָאװ ,גנולדנַאװרַאֿפ יד יז ןיא ןעניֿפעג ןֿפרַאד ןלעװ רימ ןוא ,םינֿפוא

 רעצנַאג רעד ןוֿפ גנַאגרעביא םעד -- ןעמרָאֿפ ענעדײשרַאֿפ ןיא סױרַא ךיז טזַײװ

 ןוא ,דנַאטשוצ םענעדנובעגֿפױנוצ רעמ ַא וצ ןטײרּפשרַאֿפ רעמ ַא ןוֿפ עסַאמ

 ַא טגירק סָאװ ,ןריא לייט ןדעי ןיא גנַאגרעביא ןקידנעמוקטימ ןכעלנע ןַא

 עיצַאניבמָאק עטרעסערגרַאֿפ עקיטַײצכַײלג ַא ךיוא ,טעטילַאודיוװידניא רעדנוזַאב

 ,ןלייט עטריזילַאודיװידניא ענױזַא ןשיװצ

 ןרוד ,םרָאֿפ רענײמעגלַא ריא ךרוד םעטסיס:ןרעטש רעזדנוא .108 8

 עריא ךרוד ןוא טײקטגעָאנ ןוֿפ ןדַארג יײלרעלַא ןיא ןרעטש סעפורג עריא

 וצ דשוח דנורג ַא זדנוא טיג ,גנוטרַאהרַאֿפ ןוֿפ תוגרדמ עלַא ןיא סַאלובענ

 טמענ .,עיצַארטנעצנָאק עלַאקָאל ןוא ענײמעגלַא ןַא רָאֿפ טמוק סע זַא ,ןַײז

 ןגיוצעגוצ טציא ךָאנ טרעוו ןוא ןרָאװעג ןגיוצעגוצ זיא ףָאטש ריא זַא ,ןָא ןעמ

 ןוֿפ ןכירטשטּפױה עלַא רַאֿפ גנורעלקרעד ַא רימ ןבָאה ,עיצַאטיװַארג ךרוד

 ,ךעלדנקלָאװ עניד עריא וצ זיב סעסַאמ עטעװעטרַאחרַאֿפ עריא ןוֿפ--לבעג ריא

 עריא ןוֿפ ;ּפָאקסעלעט ןטסקרַאטש םעד טימ ןעזרעד םיוק ןעק ןעמ עכלעוו

 .סעלוקעבונ יד יװ ןטַאגערגַא עטריצילּפמָאק ענױזַא וצ זיב ןרעטש עטלֿפָאט

 םעד וצ ןײגרעבירַא רימָאל ,ןזַײװַאב יד טָא ףיוא ךיז קידנלעטשּפָא טינ רעבָא

 .םעטסיט-ןענוז רעד ןוֿפ לָאֿפ

 םעטסיס יד זַא ,ןדנורג ליֿפ ױזַא ָאד ןענַײז סע רעכלעוו רַאֿפ ,גנוניימ יד

 . ןא ךרוד ןעמוקעגֿפױא זיא יז זַא ,טניימ ,םַאטשּפָא ןרַאלובענ ַא טַאהעג טָאה

 עיצולָאװע ,גנוגעװַאב ןוֿפ רעװנָא ןקידנטײלגַאב ַא ןוא ףָאטש ןוֿפ עיצַארגעטניא

 רָאלק ןוא ךַאֿפנײא טסכעה טרירטסוליא טרעװ קילב ןקיטשרע ריא רעטנוא

 ַא ןוֿפ טכַאמעגכרוד טָאה םעטסיס-ןענוז יד סָאװ ,גנַאגרעביא םעד טָא ןיא

 ןטקינײארַאֿפ ַא וצ זיב דנַאטשוצ םענעטלַאהעגֿפױנוצ : טינ ןטײרּפשרַאֿפ טַײװ

 טָא זיא עזעטָאּפיה רערַאלובענ רעד טיול תעב ,דנַאטשוצ םענעטלַאהעגֿפױנוצ

 ַא סלַא ןעמוקענרָאֿפ םעטסיס-ןענוז רעד ןוֿפ עיצַארטנעצנָאק עקידהגרדחב יד

 זַײװליײט ןדעי ןיא עיצַארטנעצנָאק ַא קיטַײצנײא ןעמוקעגרָאֿפ ךיוא זיא ,עצנַאג

 קידנעייגכרוד ,עטענַאלּפ רעדעי ןוֿפ ףָאטש רעד ,ןריא דילגטימ ןקיגנעהּפָאמוא

 ןקיסילֿפ ַא ,ד;ָארעֿפס ןקיטרַאזַאג ַא ,גניר ןרָאלובענ ַא ןוֿפ ןעלּפַאטש ענַײז

 יעגכרוד םצעב טָאה ,ד;ָארעֿפס ןטעװעטרַאהרַאֿפ ךעלרעסיוא ןַא ןוא דַיָארעֿפס

 ךיוא זיא ױזַא ןוא ;עסַאמ ענײמעגלַא יד סָאװ ןעגנורעדנע עקיבלעז יד טכַאמ

 .(טילעטַאס) רעטײלגַאב:ןטענַאלּפ ןדעי טימ ןעשעג

 רעצנַאג רעד ןוֿפ ףָאטש רעד סָאװ טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ,םעד ץוחַא

 זיא ,לייט ןקיגנעהּפָאמוא זַײװליײט ןדעי ןוֿפ ףָאטש רעד יװ טוג ױזַא ,עסַאמ

 עיצַארגעטניא עקידרעטַײװ יד ןעגנַאגעגנָא ךיוא זיא ,ןרָאװעג טרירגעטניא ױזַא

 יעטַאס יד ,ןלייט יד ןשיװצ עיצַאניבמָאק רעטרעסערגרַאֿפ רעד ןיא טגיל סָאװ
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 :נַאלַאב ַא ןיא טפיוה רעייז טימ ןדנוברַאפ ןענַײז עטענַאלּפ רעדעי ןוֿפ ןטיל
 ןוז רעד טימ ןרימרָאֿפ ןטילעטַאס יד ןוא סעטענַאלּפ יד תעב ,עּפורג רעטריס
 ;ֿױנוצ רעקרַאטש ןענַײז רעדילגטימ יד רעכלעוו ןיא ,עּפורג עטצעזעגֿפױנוצ ַא
 עטײרּפשרַאֿפ:טַײװ יד ןעוועג ןענַײז סע רעדייא ,ערעדנַא יד טימ ענייא ןדנובעג
 .ןעמוקעגסױורַא ןענַײז ייז ןכלעוו ןוֿפ ,ףָאטש ןרַאלובעג םעד ןוֿפ ןלייט

 םעטסיס-ןענוז יד זדנוא טיג עזעטָאּפיה רערַאלוּבענ רעד ןָא וליֿפַא רעבָא
 ןייק קידנבעגוצ טינ ,גנוטַײדַאב ענײמעגלַא עכעלנע ןַא ןבָאה סָאװ ,ןזײװַאב
 טגיילעגוצ קידנעטש ןרעװ סָאװ ,ןֿפָאטש עשירָאעטעמ יד וצ גנוטַײדַאב עסיורג
 ערעדנַא ןוֿפ סעסָאמ יד וצ ךיוא אמּתסמ ןוא ,דרע רעד ןוֿפ עסַאמ רעד וצ
 ,ןוז רעד ןוֿפ עסַאמ רעד וצ סעמוס ערעסערג ןיא יװ טוג יֹוזַא ,סעטענַאלּפ
 זיא רענייא .ןלַאֿפ ענעבעגעגוצ ןיײמעגלַא יײװצ ןענָאמרעד וצ גונעג ןַײז טעוו
 יד ןוא ,הֿביֿבס.רעטע רעד ךרוד סעטעמָאק ןוֿפ גנומַאזגנַאלרַאֿפ עכעלקרעמ יד
 טימ טעװ סָאװ ,סעצָארּפ ַא -- סעטענַאלּפ יד ןוֿפ גנומַאזגנַאלרַאֿפ ענעגנורדעג
 ,סעטענַאלּפ יד ךיוא ףוס לֹּכ ףוס ןוא ,סעטעמָאק יד ןעגנערבנַײרַא טַײצ רעד
 .גוגעװַאב ןוֿפ רעװנָא רעקידנַאנַאכָאנ רעד זיא לַאֿפ רעדנַא רעד .ןוז רעד ןיא
 יד טיײילנַאב סָאװ ,ץיה רעטלַארטשעגסױא ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא ןוז רעד ןוֿפ
 ,עסַאמ ריא ןוֿפ עיצַארגעטניא עקידנַאגַאכָאנ

 רעשיגָאלָאעג רעד וצ סַײררעביא ןַא ןָא רעבירַא ןעייג רימ .9 5
 .מעװקַאב בילוצ טרעדנוזעגּפָא ןבָאה רימ סָאװ ,עיצולָאװע רעד ןוֿפ ,עיצולָאװצ
 ,סיוא זיא יז יװ ,דרע רעד; ןוֿפ עטכישעג יד .עשימָאנָארטסַא ןַא סלַא טייקכעל
 ;לָאמשעצ םעד וצ קירוצ זדנוא טריֿפ ,ערָאק ריא ןוֿפ ַײבעג םעד ןוֿפ טשרָאֿפעג
 סע יוװ ױזַא ןוא ;ןַײא טסילש עזעטָאּפיה ערַאלוּבענ יד סָאװ ,דנַאטשוצ םענעצ
 ןרעװ סָאװ ,ןעגנורעדנע יד ןענַײז ,(69 8) ןרָאװעג ןזיװעגנָא רעירֿפ זיא
 רעקידנעייג רעטַײװ ץלַא רעד ןוֿפ רעטײלגַאב יד ,עקידרעַײֿפ יו טריציֿפיסַאלק
 ריא ןוֿפ רעװנָא םעד ןוֿפ ןוא דרע רעד ןוֿפ ףָאטש םעד ןוֿפ גנוטרַאהרַאֿפ
 .עגלַא יד ןוֿפ ןליּפשַײב ןעגנערב רוציקב ןעק ןעמ .גנוגעװַאב רעטסקינייװעניא
 | ,ןעגנוקריװעלַאקָאל ןוא עניימ

 .קע .סָאװ ,ןטנעמעלע עקיטֿפול רעמ יד ןעוו ,דָאירעּפ םעד קידנזָאלסױא
 רוטַארעּפמעט רעכיוה רעד ךרוד ןענַײז ,ןעמרָאֿפ עטרַאה ןיא רעטציא ןריטסיס
 ,טקַאֿפ םעד טימ ןבייהנָא רימ ןענעק ,ןזַאג ןוֿפ םרָאֿפ ַא ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג
 212 רעטנורַא טליקעגּפָא ךיז טָאה דרע רעד ןוֿפ ךַאלֿפרעביײא רעד רעדייא זַא
 ןוֿפ לטֿפניֿפ ירד טציא טקעדרַאֿפ סָאװ ,רעסַאװ עסַאמ עסיורג יד טָאה ,דַארג
 .עצ ןוֿפ עסַאמ ערעַײהעגמוא יד טָא ,ערַאּפ יװ ןריטסיסקע טזומעג ,דרע רעד
 גנוטײרּפשעצ יד יװ דלַאב ױזַא ןרָאװעג טרירגעטניא זיא טײקיסילֿפ רעטײרּפש
 :רעביא ;טזָאלרעד סע טָאה דרע רעד ןוֿפ גנוגעװַאב רעכעלרעניא רעד ןוֿפ
 טלָאװ רעכלעװ ,ןוֿפרעד לייט םעניילק ךרעייֿפל ַא טרירגעטניא טינ קידנזָאל
 ,ָאמ רעהֿפױא ןַא ןָא ןגױצעגנַײרַא טינ טלָאװ סע ןעװ ,רענעלק ךס ַא ןעועג
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 ןוֿפ ערָאק רעד ןוֿפ גנורימרָאֿפ רעד ןיא .ןוז רעד ןוֿפ גנוגעװַאב ערַאלוקעל
 ןכעלנע ןַא ףיױוא טכַארבעגסױרַא ,גנורעדנע עכעלנע ןַא רימ ןבָאה דרע רעד
 סָאװ ,ןטלָאּפשעגנַײא םוטעמוא ,לטַײה דילָאס ןיד ַא ןוֿפ גנַאגרעביא רעד ,ןֿפוא
 ַא וצ זיב ,םיא רעטנוא ףָאטש םענעצלָאמשעצ םעד ףיוא טגעװַאב ךיז טָאה
 ןוֿפ ןסירעגֿפױא ןעװ-טינ-ןעוו רָאנ טרעװ יז זַא ,קרַאטש ןוא קיד ױזַא ,ערָאק
 רעד טָא ןיא תעב ןוא .סעצָארּפ םעד טרירטסוליא ,ןטֿפערק עקידנרעטשעצ
 יװ ,םרָאֿפ ןייא רעטנוא סע רימ ןעעז ךַאלֿפרעביײא םעד ןוֿפ גנוטרַאהרַאֿפ
 לימ ןעצז ,גנוגעװַאב רעכעלרעניא ןוֿפ רעװנָא ןַא טימ טמוק עיצַארטנעצנָאק
 רעד ןוֿפ עסַאמ רעד ןוֿפ גנורענעלקרַאֿפ רעד ןיא םרָאֿפ רעדנַא ןַא רעטנוא סע

 ,ןעגנוּפמורשנַײא עכעלכַאלֿפרעביײא יד ןוֿפ ךיז טײטשרַאֿפ סע סָאװ דרע

 עלַאקָאל ןעגנַאגעגנָא ןענַײז עיצַארגעטניא רענײמעגלַא רעד טָא טימ

 זיױלב ןגױצַאב ,דִיָארעֿפס רענעצלָאמשעצ ַא .סעיצַארגעטניא עקיטיײװצ רעדָא

 ןוא דנַאל ןוֿפ םיחטש עניילק יװ רעמ טָאה ,ףָאטש ןדילָאס ןוֿפ לטַײה ַא טימ

 ןענַײז סָאװ ,ןדָאב ןוֿפ ןעגנובײהֿפױא ןיא םיקוליח .ןבעג טנעקעג טינ רעסַאװ

 עטרַאה ץנַאג ַא ןַײא ןסילש ,ןעלזדניא עסיורג שּפיה ןרימרָאֿפ וצ גונעג סיורג

 ךיז טנעקעג דנַאל סָאד טָאה ,קיד ןרָאװעג זיא ערָאק יד ןעװ רָאנ ןוא ,ערָאק

 יד עגונב ךיוא ױזַא ,ןענַאעקָא ךרוד טלײטעגּפָא ,ןטנעניטנָאק ןיא ןקינײארַאֿפ

 רעניד ַא ןוֿפ ןלַאֿפנַײא סָאד ,גרעב ןוֿפ ןעגנובײהֿפױא עקידרעוװקרעמ רעמ

 טלָאװ ךיז ןעיצֿפױנוצ ןוא ןליקּפָא ןיא ןטלַאה סָאװ ןֿפָאטש רעביא ערַאק

 ףיט רעייז ןַײז טזומעג טָאה יז ;סנקורגרַאב עקירעדינ זיױלב ןֿפרָאװעגֿפױרַא

 ךעלגעמ ןענַײז ךייה רעסיורג ןוֿפ סעמעטסיס:גרעב עטַײװ רעדייא קרַאטש ןוא

 ךיוא ןעגנַאגעגנָא זיא סערגָארּפ רעכעלנע ןַא זַא ,ןעגנירד ןעק ןעמ ,ןרָאװעג

 סָאװ ,גנובַײרּפָא ןוֿפ סעצָארּפ רעד .,ןעגנוצעזּפָא יד ןוֿפ ןעגנורעדנע יד ןיא

 ןרָאװעג טקעדענּפָא ןענַײז עכלעוו ,ןכַאלֿפרעביײא עניילק ףיוא טקריוװעג טָאה

 יד ןעגנוצעזּפָא עניילק זיולב ןֿפַאש טנעקעג טָאה ,תוגרדמ עטשרע יד ןיא
 ךיז ןוא ןטכיש עסיורג ןיא ןבַײלקנָא טנעקעג ךיז ןבָאה ןלַאירעטַאמ ענעבירעצ

 ןעװעג ןיוש ןענַײז סע ןעוו ,טשרע "סעמעטסיס , עטײרּפשרַאֿפ ןיא ןקינײארַאֿפ

 .ןיא יא ןעגנוצעזרעטנורַא עסיורג ןוא ,רעסַאװ ןוא דנַאל ןוֿפ ןכַאלֿפ עטיירב

 ןוֿפ סעיצַארגעטניא יד זַא ,ןעגנורדעג זיא ןוֿפרעד ןוא ;טײקֿפיט ןיא יא ,חטש

 רעד ןוֿפ עוָאק יד רעקיד סָאװ ,ןכָארּפשעגסױא רעמ ןרָאװעג ןענַײז סַאלק םעד

 | .ןרָאװעג זיא דרע

 :ָאװע עשינַאגרָא זַא ,טקַאֿפ םעד טנעקרעדנָא ןיוש ןבָאה רימ ,110 8

 .נַײא רעקידנעטש ךרוד טַאגערגַא ןַא ןוֿפ גנורימרָאֿפ יד רקיע רעד זיא עיצול

 ןרעטיירב ַא ןיא טיײרּפשעצ ןעװעג רעירֿפ זיא סָאװ ,ףָאטש ןוֿפ גנורעּפרעק

 ,םעד ךרוד טסקַאװ סקיװעג רעדעי זַא ,רעזעל םעד קידנענָאמרעד זיולב ,הטש

 .סיוא ןעוועג רעירֿפ ןענַײז עכלעװ ,ןטנעמעלע ךיז ןיא טרירטנעצנָאק סע סָאװ

 קידנרירטנעצנָאק רעדיװ טסקַאװ יח:לעב רעדעי זַא ןוא ,ןזַאג יװ טײרּפשעג
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 עקימֹורַא יד ןיא טײרּפשעצ ןעװעג רעירֿפ ןענַײז סָאװ ,ןטנעמעלע עקיזָאד יד
 ,קידנזַײװנָא ,ףירגַאב םעד ןצנַאגרעד וצ יַאדּכ ָאד זיא ; םייח:ילעב ןוא ןסקיװעג
 םעד טָא זדנוא טזַײװַאּב יח.לעב רעדָא סקיװעג ַא ןוֿפ עטכישעג עירֿפ יד זַא
 ,עטכישעג עקידרעטעּפש רעייז רעדייא רערעלק ךָאנ סעצָארּפ ןלַאטנעמַאדנוֿפ
 טינ טכַאמ םזינַאגרָא ןדעי ןוֿפ לרעמעק:העירז עשיּפָאקסָארקימ סָאד םערָאװ
 יד ,גנורענ ןעיצנַײרַא סָאד ץוחַא גנורעדנע רעדנַא ןייק טַײצ עגנַאל ַא ךרוד
 זיולב ךעלעייא ןרעװ ,קָאטשרעיײא םענוֿפ בעװעג ןיא ןגיל סָאװ ,ךעלרעמעק
 ןוא ,ןלַאירעטַאמ עקִיַײברעד יד ןוֿפ ןובשח ןֿפױא ןסקַאװ ייז סָאװ ,םעד ךרוד
 ,עיצולָאװע עוויטקַא רעמ ַא ,גנורעּפכורֿפַאב רעד ךָאנ ,ןָא ךיז טבייה סע ןעוו
 ןוֿפ רעטנעצ-העירז םעד ןיא גנו;צנַײרַא יד ךירטש רעטלוב טּפױה רעד זיא
 .טָאה עלעייא סָאד סָאװ ףָאטש םעד

 יד ףיוא רקיע רעד קרעמֿפױא רעזדנוא ןדנעװ רימ ןזוומ רעבָא ָאד
 .עטניא עקיטשרע יד ךעלטנייװעג ןטײלגַאב סָאװ ,סעיצַארגעטניא עקיטייוװצ
 ַא ןוֿפ גנורימרָאֿפ רעד טימ ןעמַאזוצ ױזַא יװ ,ןקרעמַאב ןֿפרַאד רימ .עיצַארג
 םעד ןוֿפ גנוקינײארַאֿפ ַא ןוא גנויצֿפױנוצ ַא ןָא טייג ףָאטש עסַאמ רערעסערג
 ,ןלייט יד ןוֿפ עיצַאניבמָאק עמיטניא רעמ ץלַא ןַא ךיוא יװ ,ןלייט ןיא ףָאטש

 :נַאל ַא טשרעוצ ץרַאה סָאד זיא סרעגיוז ןוֿפ (ןָאירבמע) רבוע םעד ןיא
 ןוא ךיז םורַא רעטעּפש ךיז טײרדרַאֿפ סָאװ ,רעדָאטולב רעקידנריטלופ רעג
 ןוֿפ בייהנָא םעד ףיונוצ ןלעטש סָאװ ,ךעלרעמעק-לַאג יד .טרירגעטניא טרעוו
 יז וו ,עקשיק רעד ןוֿפ טנַאװ רעד ןוֿפ ןדײשרַאֿפ ןיולב טינ ןרעװ ,רעבעל
 ןוא ריא ןוֿפ ּפָא ךיז ייז ןלייט ,ןָא ךיז ןעלמַאז ייז יו ױזַא רָאנ ,טשרעוצ ןגיל
 ןטנעמגעס עטשרעדָאֿפ יד .ןַאגרָא רעדנוזַאב ַא ןיא קיטַײצכַײלג ךיז ןקינײארַאֿפ
 :עביא יד טימ ןדנובעג טשרעוצ ןענַײז סָאװ ,סקַא-ךרַאמנקור ןוא .ּפָאק םעד ןוֿפ
 .סיב ןסקַאװ ,םענרַאֿפ ןרעסערג רעייז טימ רָאנ ךיז ןדיישרעטנוא ןוא עקיר
 .לַאֿפעג לײטּפָאק רעד טרעװ טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא ,ןעמַאזוצ זַײװכעל
 ןַא ,הרדשה-טוח םעד ןוֿפ ןדײשרַאֿפ קיטנעק זיא סָאװ ,עסַאמ ַא ןיא טעװעד
 ערעדנַא ןיא םינֿפוא ענעדײשרַאֿפ ףיוא רָאֿפ טמוק סָאװ ,סעצָארּפ רעכצלנע
 סלַא רעּפרעק םעד ןיא טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא סיױרַא ךיז טזַײװ  ,ןענַאגרָא
 ןַא יװ רעגייטש םעד ףיוא רעֿפעגמוא טרירגעטניא טרעװ רעכלעוו ,ןצנַאג ַא
 ןרעװ סעגערב ענַײז ןעו ,טרירגעטניא טרעװ ןכַאז טימ לכיט טיײרּפשעגסױא
 .לקעּפ ַא יװ טקיטטעֿפרַאֿפ ןוא ןגױצעגֿפױנוצ

 ןטלַאה ןוא טרובעג ןכָאנ טַײצ עגנַאל ַא רָאֿפ ןעמוק ןעגנורעדנע עכעלנע
 לעטשעג םענרענייּב םעד ןוֿפ גנוטרַאהרַאֿפ יד .רעטלע ןֿפיט ןיא זיב וליֿפַא ןָא
 ןוֿפ ןלייט ןוֿפ גנוטֿפעהַאב ַא יװ סע טמוק טייהדניק ןיא סָאװ ,ןשטנעמ םַײב
 ,סרעטנעצ עגעדײשרַאֿפ ןוֿפ טעװעטרַאהרַאֿפ ןרעװ עכלעוו ,ןייב ןקיבלעז םעד
 הליחּתכל ןעגַײז סָאװ ,רענייב ןוֿפ ןסקַאװֿפױנוצ ַא ןיא רעטעּפש סע ןעמ טעז
 יד טימ ךיז ןקינײארַאֿפ רענייבנקור יד ןוֿפ ןעגנַאהנָא יד .ערעדנוזַאב ןעוועג
 .לוֿפ טרעװ סָאװ גנורעדנע ןַא -- ןרעהעג יז עכלעװ וצ ,ןלייט עלַארטנעצ
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 ןרעװ טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא  ,רָאי ןטסקיסַײרד םעד םורַא טשרע קידנעטש

 ןוֿפ ןליײטטּפױה יד ןוֿפ רעדנוזַאב ךיז ןרימרָאֿפ סָאװ ,רענייב יד ןוֿפ ןקע יד

 .ֿפיונוצ ןרעװ ,טרענײברַאֿפ ,ןעגנודניברַאֿפ-ןייבכיײװ ערעייז ןוא רענייב ערעייז

 ןלעטש סָאװ ,ךעלדנייבנקור ערעדנוזַאב יד .ןלייט עלַארטנעצ יד טימ ןסקַאװעג

 ,רָאי ןטנצכעז םעד םורָא זיב טרעדנוזענּפָא ןבַײלב ,ןייבציירק םעד ףיונוצ

 ףלעווצ רעדָא ןעצ ןיא טשרע ןוא ,ןקינײארַאֿפ וצ ןָא ךיז ייז ןבייה ךָאנרעד

 רָאֿפ טמוק רעטעּפש ךָאנ .קידנעטשלוֿפ גנוקינײארַאֿפ רעייז טרעװ רעטצּפש רָאי

 ןענַײז סע ןֹוא ;ןייבקע םעד ןופ ןלייט ערעדנוזַאב יד ןוֿפ ןסקַאװֿפױנוצ סָאד

 ַא זיב טקידנערַאֿפ טינ ןענַײז סָאװ ןעגנוקינײארַאֿפ-רענייב ערעדנַא ןַארַאֿפ

 ןוא טײקטרַאה עטרעסערגרַאֿפ יד זַא ,ןבעגוצ ךָאנ ףוַאד ןעמ .רעטלע ןכיוה

 זיא ,ןבעל ןצנַאג ןכרוד ללכב ןבעװעג עלַא ןיא רָאֿפ טמוק סָאװ ,טײקֿפַײטש

 .ףָאטש ןטרירגעטניא רעמ ַא ץלַא ןוֿפ גנורימרָאֿפ יד

 2רַאֿפ רעטנוא ןרָאװעג טרירטסוליא ױזַא זיא סָאװ ,גנורעדנע ןימ רעד

 ,רעּפרעק ןכעלשטנעמ םעד ןוֿפ גנולקיװרעדנַאנוֿפ רעד ןיא ןטכיזסיוא ענעדייש

 ןיא טײטשַאב סָאװ ,םרָאֿפ ענעי ,םייח-ילעב עלַא ַײב ןרעוו ןענוֿפעגסױא ןעק

 זיא ,טרעדנוזעגּפָא הליחּתכל ןענַײז סָאװ ןלייט עכעלנע ןוֿפ גנוקינײארַאֿפ

 סױרַא ךיז טזַײװ סע יו ,ערעדנַא ןוא סדרַאװדע:ענלימ ןוֿפ ןרָאװעג ןביושַאב

 יז ןַא ,סיוא טינ טעז סע םגה ;םםייח-ילעב עקידהרדש-טינ עגעדײשרַאֿפ ַײב

 ןוֿפ סעצָארּפ םעד ןיא טייקכעלמיטנגייא רעקיטכיוװ ַא רַאֿפ ןטלַאהעג סע ןבָאה

 יגעטניא עלַאקָאל יד זַא ,ןעז רָאלק רעבָא ןלעװ רימ ,גנולקיװטנַא רעשינַאגרָא

 ,ןעניֿפעג רימ ןעו ,סעצָארּפ םעד טָא ןוֿפ לייט רעקיטכיוו טסכעה ַא זיא עיצַאר

 רבוע רעדעי סָאװ ,תוגרדמ עקידרדסּכ יד ןיא רָאנ טינ סױרַא ךיז טזַײװ יז זַא

 יד וצ םיאורב עקירעדינ יד ןוֿפ גנַאגֿפױרַא םעד ןיא ךיוא רָאנ ,ךרוד טכַאמ

 רָאֿפ יז טמוק ,לַאֿפ ןדעי ןיא סױרַא ךיז טזַײװ עיצַארגעטניא יד יו .ערעכעה

 יז םעװקַאב ץנַאג עקַאט ןענעק רימ ןוא ;ןטיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא

 .ןעמרָאֿפ עדייּב רעטנוא ןטכַארטַאב

 ירעטנוא רעד זדנוא טיג גנעל רעד ןיא עיצַארגעטניא ןגעװ

 עקירעדינ ענַײז ,ןליּפשַײב ךס ַא (םייח:ילעב עקימרָאֿפגניר) ַאזָאלונַא לײטּפָא

 :עטקַארַאכ ֿבור יּפ-לע ןענַײז ,עקיסיֿפליֿפ יד ןוא םערעװ יד ,רעדילגטימ

 2לירגרעד ,ףיונוצ ייז ןלעטש סָאװ ןטנעמגעס לָאצ רעסיורג רעד ךרוד טריזיר

 נַײא ערעכעה יד ןיא רעבָא ,טרעדנוה עּכעלטע זיב ןלַאֿפ עקינייא ןיא קידנכ

 יד רימ ןעניֿפעג -- ןעניּפש ןוא ןטקעסניא ,(ןסּפערק) ןעעצַאטסורק -- ןעגנולייט

 טימ ןעמַאזוצ ןוא ; ןטנעמגעס רעקיניײװ ךָאנ רעדָא 13 ,22 ןיב טרענעלקרַאֿפ לָאצ

 סָאװ ,רעּפרעק ןצנַאג םעד ןוֿפ עיצַארגעטניא רעדָא גנוצריקרַאֿפ ַא טמוק םעד

 טָא ןוֿפ גנוטַײדַאב יד .,ןיּפש םעד ןוא בַארק םעד ַײב םערטסקע ןַײז טכיירג

 עיצולָאװע ןוֿפ ערעל רעניימעגלא רעד ףיוא גנו;צַאב רעייז ןיא ןטסַארטנָאק יד

 וצ לעלַארַאּפ ןענַײז ייז זַא ,ןרעוו ןיװעגנָא טעװ סע ןעװ ,ןעז ןעמ טעו

 :גליא ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד ןוֿפ ךשמ ןיא ףיוא ןעמוק סָאװ ,ןטסַארטנָאק עֶנֶעי
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 .טסורב רעד ןוא ּפָאק רעד טרימרָאֿפ רַאמָא םעד ַײב  .םיאורב עזָאלונַא ענלצ
 ןטנעמגעט לָאצ ַא ןוֿפ גנוקינײארַאֿפ רעד ךרוד ,ןטסַאק ןטקַאּפמָאק  ןייא ןטסַאק
 לרעטַאלֿפ סָאד זדנוא טזַײװ ךיוא ױזַא .רבוע ןַײז ןיא טרעדנוזעגּפָא ןענַײז סָאװ
 .לרעיילש ןַײז ַײב ןעוועג ןענַײז יז רעדייא ,ןטנעמגעס עטקינײארַאֿפ רעמ ליֿפ ױזַא
 .הרדש יד .ןרעדנַא םעד ןוֿפ םענייא ןדיישרעטנוא טינ רעמ ייז ןעק ןעמ זַא
 עכעלנע ןביג ,ןסַאלק ערעכעה עקידרדסּכ ערעייז ןיא םוטעמוא ,רעדיוו עקיד
 ,ןליטּפער ַײב ןוא שיֿפ לָאצרעמ םעד ַײב .גנעל רעד ןיא גנוקינײארַאֿפ ןוֿפ ןליּפשַײב
 ,ףױנוצ טינ רענייבנקור יד ךיז ןסקַאװ ,רעדילגדנע ןייק טינ ןבָאה סָאװ
 -וצ רענייבנקור לָאצ ענעדײשרַאֿפ ַא ןרעװ ןעלגױֿפ ןוא סרעגיוז ֿבור םעד ַײב
 ןוא סעפלַאמ ערעכעה יד ַײב ןוא ;ןייבציירק םעד ןרימרָאֿפ וצ ןסקַאװעגֿפױנ
 :ַאודיווידניא ערעדנוזַאב ערעייז רענייבנקור-קע יד ךיוא ןרילרַאֿפ ןשטנעמ ַײב
 ,ןייבקע ןקיצנייא ןַא ןיא ןטעטיל

 רעד ןיא עיצַארגעטניא סלַא רעטנוא ןדייש רימ סָאװ סָאד
 ןוֿפ גנלקיװטנַא רעד ןיא ַאזָאלונַא יד ײב טרירטסוליא טוג זיא טיירב
 ןבָאה עכלעוו ,ןעמרָאֿפ עקירעדינ רָאג יד קידנזָאלסױא .םעטסיס:ןורענ רעיײז
 ןענ ףוַאד ,(ךעלרעמעק:ןוװרענ ךעלטניב) סעילגנַאג עטמיטשַאב רָאלק ןייק טינ
 ךעלרעיילש יד יװ ױזַא ,םייח-ילעב עקימרָאֿפ.גניר עקירעדינ יד זַא ,ןקרעמַאב
 סָאװ ,סעילגנַאג ןוֿפ טייק עטלּפָאט ַא ןבָאה ,ןעמרָאֿפ ערעכעה ערעייז ןוֿפ
 םוקלוֿפ רעמ יד ַײב תעב ,ןרעדנַא םעד זיב רעּפרעק קע ןייא ןוֿפ טֿפױל
 ןיא טקינײארַאֿפ טייק עטלּפָאט יד טָא טרעװ םייח-ילעב = לגניר עטרימרָאֿפ
 רעד טָא ןוֿפ גנַאג םעד ןביױשַאב טָאה טרָאּפינ 'רמ .טייק רעקיצניײא ןַא
 יד ַײב ןענוֿפעגסױא סע טָאה עקהטַאר ןוא ,ןטקעטניא ַײב עיצַארטנעצנָאק
 םעד ןוֿפ תוגרדמ עטשרע יד ןיא .(ןעעצַאטסורק יד) םייח-ילעב עקילָאשטרַאה
 יד ןוֿפ .גניר ןדעי ןיא סעילגנַאג ערעדנוזַאב רָאּפ ַא ךיז ןעניֿפעג טּפערקכַײט
 רָאּפ ַײרד ךיז ןקינײארַאֿפ ,ןטסַאקטסורב ןוא ּפָאק םוצ ןרעהעג סָאװ ,רָאּפ 4
 .ַאֿפעק , יד רעדָא ךרַאמ םעד ןרימרָאֿפ ןוא קיטש ןייא ןיא ליומ ןוֿפ טנרָאֿפ ןוֿפ
 רָאּפ סקעז ךיז ןקינײארַאֿפ ךעלטניב עקירעביא יד ןוֿפ ."עילגנַאג עשיל
 רעקיגיײװ רעדָא רעמ ןבַײלב עקירעביא יד תעב ,עינשײלטימ רעד ןיא ןעמַאזוצ
 יד ןעמַאזוצ ןסקַאװ סעילגנַאג עטלּפָאט סקעז יד טָא ןוֿפ .עטרעדנוזעגּפָא
 רעדנוזַאב ַא ןיא ייװצ עקירעביא יד ןוא קיטש ןייא ןיא ריֿפ עטשרעדָאֿפ
 ןעעז ָאד ,רענייא ןיא סעסַאמ עדייב ךיז ןצלעמשרַאֿפ ךָאנרעד ןוא } קיטש
 ;קיטַײצבַײלג רָאֿפ ןעמוק טיירב ןוא גנעל רעד ןיא סעיצַארגעטניא יד יװ ,רימ
 יד ,רעטַײװ ךָאנ טריֿפעג עדייב ייז ןרעװ עקילָאשטרַאה ערעכעה יד ַײב ןוא
 ןיא טיירב רעד ןיא עיצַארגעטניא ןַא סױרַא רָאלק ןזַײװ םייח-ילעב עקידהרדש
 יד ,סרעגיוז עטסקירעדינ יד .םעטסיס רעװיטַארענעג רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד
 ןענַײז ייז עכלעוו טימ ,ןעלגױֿפ יד יװ ױזַא ,(עקידנגייל-רעייא ןעמערטָאנָאמ
 .סיוא ןענַײז סָאװ ,רעריֿפכרוד-רעיײא ןבָאה ,םיטרּפ ערערעמ ןיא טחֿבורקרַאֿפ
 .וקלוֿפ.טינ ַא ףיוא ןבָאה סָאװ ,ךעלבירג ןיא דנע ןטשרעטנוא םַײב טרעטיירבעג
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 .לטַײש ןלַאיּפוטרַאמ יד ַײב, .רעטומרעבעג ַא ןוֿפ עיצקנוֿפ יד ןֿפוא םענעמ

 ןצנַאגרָא סעּפורג עקיטַײז ייווצ יד ןוֿפ גנורעטנעעגרעד ערעגנע ןַא ןַארַאֿפ זיא (תויח

 יד וצ ענייא ךיז ןגיינ סרעריֿפ.רעייא יד םערָאװ ,עיניל רעטסלטימ רעד ףיוא

 ױזַא ;עיניל רעטסלטימ רעד ןיא (קידנסקַאװֿפיױנוצ טינ) ךיז ןצנעגעגַאב ןוא ערעדנַא

 םימ ענייא גנורירַאב ןיא ןענַײז ןעגנורעטיירבסיוא עכעלרעטומרעבעג ערעייז זַא

 ףױרַא ןעייג רימ ןעוו ...רעטומרעבצגילּפָאט עתמא ןַא ןרימרָאֿפ ןוא ערעדנַא יד

 גנוקינײארַאֿפ עקיטַײז יד רימ ןעניֿפעג ,"סרעגיוז עלַאטנעצַאלּפ , עירעס יד

 יד טבַײלב (סרעגָאנ) ןטנעדָאר יד ןוֿפ ךס ַא ַײב ,.,קידנעטשלוֿפ רעמ ץלַא

 ײב תעב ;ןטּפלעה עקיטַײז ייװצ ןיא טלייטעגרעביא ןצנַאג ןיא רעטומרעבעג

 א ןרימרָאֿפ ןוא ןלייט עטשרעטנוא יד ןיא ףיונוצ ךיז יז ןעמוק ערעדנַא

 .ןעױרֿפ ַײב רעטומרעבעג רעד ןוֿפ "רעּפרעק, ןקיטכיר םעד ןוֿפ טנעמידור

 ַײב "רענרעה, עקיטַײז יד ןוֿפ ןובשח ןֿפױא ךיז טרעסערגרַאֿפ לייט רעד טָא

 עקיטנעהריֿפ יד ַײב וליֿפַא רעבָא ,רעסעשיײלֿפ ןֹוא רעסעזָארג ערעכעה יד

 * ",ץיּפש םַײב ןטלָאּפשעגנַײא סָאװטצ רצטומרעבעג יד זיא (סעּפלַאמ)

 יַאב וצ ךָאנ טבַײלב סעיצַארגעטניא עשינַאגרָא ןוֿפ לּפעק םעד רעטנוא

 א םזינַאגרָא ןייא ןוֿפ ןצענערג יד ןיא רָאֿפ טינ ןעמוק סָאװ עקינייא ןקרעמ

 ןוֿפ עיצַארטנעצנָאק ןֿפוא ןטקעריד:טינ ַא ףיוא זיולב ןסילשנַײא ןענעק עכלעוו

 סָאװ ,סעיצַארגעטניא יד ןענַײז סָאד ,גנוגעװַאב ןוֿפ גנוטײרּפשעצ ןוא ףָאטש

 ןענעק רימ .ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא קיגנעהּפָא ןעמזינַאגרָא ןרעװ ייז ךרוד

 ןקיבלעז םעד ןיא רָאֿפ ןעמוק סָאװ ענעי -- יז ןופ ןטרָאס ייווצ ןלעטשקעװַא

 ,םינימ ענעדײשרַאֿפ ַײב רָאֿפ ןעמוק סָאװ ענעי ןוא ,ןימ

 עניײמעגלַא ןַא זיא ןבעל:עדַאטס ַא וצ ץנעדנעט ערענעלק רעדָא ערעסערג ַא

 ןַארַאֿפ זיא ,עקרַאטש ַא זיא גנוגיינ עקיזָאד יד ןעװ ןוא ;םייח .ילעב ַײב ךַאז

 .עיצַאניבמָאק ןוֿפ דַארג רעסיוװעג ַא עיצַאגערגַא רעכַאֿפנײא ןַא וצ בָאגוצ ןיא

 קעװַא ןלעטש סָאװ רעדָא תונחמ ןיא געיעג ףיוא ןעייג סָאװ ,םייח - ילעב יד

 ,ןטֿפַאשרעּפרעק ןוימרָאֿפ ,סרעריֿפ ןוֿפ ןריֿפ ךיז ןזָאל סָאװ רעדָא ,םירמוש

 עשימַאגילָאּפ יד ַײב .עיצַארעּפָאָאק ךרוד טקינײארַאֿפ זַײװליײט ןענַײז סָאװ

 ;רעגנע ךָאנ טײקיגנעהּפָא עקיטַײזנגעק יד טָא זיא ןעלגיוֿפ ַײב ןוא סרעגיוז

 ,עגלצנייא ןוֿפ ןעגנולמַאזֿפױנוצ זדנוא ןזַײװ ןטקעסניא עכעלטֿפַאשלעזעג יד ןוא

 טריֿפעג ןבָאה יז ןוֿפ עקינייא :רעטקַארַאכ ןטקינײארַאֿפ רעמ ךָאנ ַא ןבָאה סָאװ

 ײז ןעװ ,ןריטסיסקצ טינ ןענעק ענלצנייא יד זַא ,טַײװ ױזַא גנוקינײארַאֿפ יד

 .עקירעביא יד ןוֿפ טרעדנוזעגּפָא ןרעוו

 ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא קיגנעהּפָא ןענַײז ללכב ןעמזינַאגרָא ױזַא יו

 סָאװ ,ןוֿפרעד סנטשרע ןעז ןעמ ןעק ,טרירגעטניא ןעניז םעד ןיא ןענַײז ןוא

 ןבעל ,ןסקיװעג ףיוא טקערידמוא רעדָא טקעריד ןבעל םייח :ילעב עלַא תעב

 ,סנטייװצ ;סױרַא ןביג םייח :ילעב סָאװ סרעַײז = ןליוק םעד ףיוא ןסקיװעג יד

 טא

 ,617 יז ,עיגָאלָאיזיֿפ רעקידנכַײלגרַאֿפ ןוֿפ ןפיצנירפ סרעטנעּפרַאק *
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 ;ןסקיװעג יד ןָא ןריטסיסקע טינ ןענעק םייח .ילעב יד ןוֿפ סרעסעשיילֿפ יד סָאװ
 ןטלַאהֿפױא ןענעק ןסקיװעג ןוֿפ עיצרָאּפָארּפ עסיורג ַא סָאװ ,סנטירד ;סױעסע
 ןקיטיינ ןלַאֿפ ךס ַא ןיא ןוא ,ןטקעסניא ןוֿפ ףליה רעד טימ רָאנ סעסַאר עועייז
 תויטרֿפב קידנענעכערסיוא טינ ,ןטקעסניא עסיװעג ןיא ןסקיװעג עסיװעג ךיז
 לוֿפטכַארּפ ױזַא טָאה ןיװרַאד 'רמ עכלעוו ,ןעגנודניברַאֿפ עטריצילּפמָאק רעמ יד
 רעדעי ןוֿפ ענוַאֿפ ןוא ערָאלֿפ יד זַא ,ןגָאז וצ גונעג ןַײז טעװ ,טרירטסוליא
 ךס ַא זַא ,טרירגעטניא טַײװ ױזַא זיא סָאװ ,טַאגערגַא ןַא ףיונוצ ןלעטש טנגעג
 :עג יד ןשיװצ רעבירַא ייז טריֿפ ןעמ ןעװ ,סיוא ןברַאטש םינימ ערעייז ןוֿפ
 ,ןקרעמַאב ךָאנ ףוַאד ןעמ ןוא .טנגעג רעדנַא ןַא ןוֿפ םייח-ילעב ןוא ןסקיוו
 .צשינַאגרָא יד רעמ סָאװ ,ךיוא ךיז טרעסערגרַאֿפ עיצַארגעטניא יד טָא זַא
 ,טריסערגָארּפ עיצולָאװע

 םעד ןיא ןרָאװעג ןבירשַאב ןענַײז סָאװ ,ןעגנונַײשרעד יד ,111 8

 ,סַאלק ןרעכעה ַא ןוֿפ ערעדנַא וצ ריֿפנַײרַא ןַא ןענַײז ,ףַארגַארַאּפ ןקידרעירֿפ

 ןרעװ טריּפורג טֿפרַאדעג ןעניז ןרעגנערטש ַא ןיא רשֿפא ןבָאה ייז עכלעוו טימ

 קידנבָאה טיג ,ןֿפורנָא ןענעק רימ עכלעוו ,ןעגנוניישרעד טימ --- ןעמַאזוצ

 יעג ודנוא ןביג סרעּפרעק עשינַאגרָאמוא ,עשינַאגרָאירעביא ,טרָאװ רעסעב ַא

 ןטלקיװרַאֿפ רעמ ַא ןוֿפ ֿבור סָאד ,ןטקַאֿפ ערעדנַא עסיוועג ,ןטקַאֿפ עסיוו

 ,ןטקַאֿפ ערעטַײװ ךָאנ ןבַײלב סע ,סרעּפרעק עשינַאגרָא יד זדנוא ןביג ;טרָאס

 'ןעמונעג זַײװלצניײא רעּפרעק ןשינַאגרָא ןייק ןוֿפ ןבעגעג טינ ןרעוו סָאװ

 סרעּפרעק עשינַאגרָא עטריגערגַא ןוֿפ ןטייקיטעט יד ןוֿפ סיורַא ןעמוק רעבָא

 .לשרעד םגה .סרעּפרעק עשינַאגרָא-טינ יד ףיוא ןוא ערעדנַא יד ףיוא ענייא

 ןעזעג ןבָאה רימ יװ ,ןַײװסױרַא ןָא ךיז ןבייה סָאלק םעד טָא ןוֿפ ןעגנוג

 רעד ַײב טלוב קוַאטש ױזַא רעבָא ייז ןרעװ ,ןעמזיגַאגרָא עקירעדינ ַײּב ןיוש

 שיטקַארּפ ןענעק רימ זַא ,טקינײארַאֿפ ךעלטֿפַאשלעזעג זיא יז יוװ ,טייהשטגצמ

 ןָא ַאד ךיז ןבייה ייז יװ ,ןטכַארטַאב יז

 ןוֿפ ןליּפשַײב ערָאלק ךס ַא ןעמ טניֿפעג םזינַאגרָא ןלַאיצָאס םעד ןיא

 ,סױרַא ייז ןזַײװ ןטֿפַאשלעזעג עטריזיליוויצ.טינ .ןעגנורעדנע עוויטַארגעטניא

 ?לארַאֿפ ,רענעמשוב יד ַײב סע ןעעז ףימ יו ,סעילימַאֿפ עקידנרעדנַאװ ןעוו

 ינָע ןַא ןוֿפ סערגָארּפ רעקידרעטַײװ ַא ,םיטֿבש עכַײרלַאצ עשּפיה ןיא ךיז ןקינ

 ןעמענ םיטֿבש ערעקרַאטש ּוװ ,םוטעמוא סױרַא ךיז טזַײװ רעטקַארַאכ ןכעל

 ירעטנוא ןרעװו עטקירדרעטנוא יד ןוֿפ טַײלטּפױה יד ּוװ ןוא ,ערעכַאװש ןַײא

 ,ןֿפרעד סיֹורַא ןעמוק סָאװ סעיצַאניבמָאק יד ,ןַאמטּפיוה:רעגיז םעד וצ קינעט

 דנַאנַאכָאנ ןעייג ןוא דנַאנַאכָאנ ךיז ןרימרָאֿפ סעסַאר עוויטימירּפ יב עכלעוו

 ןשרָאֿפ רימ ןעוו .עקידנעטשַאב ךרעַייֿפל סעסַאר ערעכעה יד ַײב ןרעוו ,רעטגוא

 עדעי רעדָא ,טֿפַאשלעזעג ענעגייא רעזדנוא עכלעוו ךרוד ,תוגרדמ יד סיוא
 .רַאֿפ יד טָא יװ ,ריִמ ןעעז ,ןעגנַאגעגכרוד זיא ,ןטֿפַאשלעזעג עשינכש יד ןוֿפ
 בָאטשסָאמ ןרעסערג ַא ףיוא טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ טרזחעגרעביא טרעװ גנוקינייא
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 ערעייז ןוא ערעקירעדינ יד ןוֿפ עיצַאגערגַא יד .טיײקליבַאטס רעמ טניװעג ןוא
 ערעייז ןוֿפ ןוא גנַאר ןיא ערעכעה יד ןוֿפ טֿפַאשרעה רעד רעטנוא רעדניק
 :עדנובעגוצ ןלַאסַאװ סעּפורג ןוֿפ לעטשנַײא רענעגנורדעג ןוֿפרעד רעד ; רעדניקי
 .עדינ סעּפורג ןוֿפ טייקינעטרעטנוא עקידרעטעטש יד ;טַײללדַא ערעייז וצ ענ
 ןוֿפ סקּוװ רערעקיטעּפש ךָאנ רעד ןוא ;ןדרָאל ןוא ןֿפַארג וצ טַײללדַא עקיר
 ןליּפשַײב ליֿפ ױזַא ןענַײז --- ןדרָאל ןוא ןֿפַארג יד רעביא טכַאמ סגיניק םעד
 עניילק ןכלעוו ךרוד ,סעצָארּפ רעד טָא ,ןעגנוקינײארַאֿפ עטרעסערגרַאֿפ ןוֿפ
 סעיסעסָאּפ עלַאדָאעֿפ יד ,סעיסעסָאּפ עלַאדָאעֿפ ןיא טריגערגַא ןרעװ רעטיג
 ןיא ןכַײרגיניק עשינכש ףוסל ןוא ,ןכַײרגיניק ןיא ןצניװָארּפ ,ןצניװָארּפ ןיא
 "ד קידנרעטשעצ ,טריֿפעגכרוד סםַאזגנַאל טרעװ ,ךַײרגיניק ןקיצנייא ןַא
 ןקרעמַאב רעטַײװ ךָאנ ןעק ןעמ ןוא ,גנוצענערגּפָא ןוֿפ סעיניל עקידהליחּתכל
 רעמ ןֿפַאש וצ ץנעדנעט רעד ןיא זַא ,ללכב סעיצַאנ עשיעּפָאריײא יד ןגעוו
 יד ןוֿפ ןסולֿפנַײא עקידנצענערגַאב יד ןיא ,ןצנַאילַא עקידנרעיוד רעקינייװ רעדָא
 טרעװ סָאװ םעטסיס רעד ןוא ערעדנַא יד ףיוא ענייא ןעגנוריגער ענעדײשרַאֿפ
 ןיא ,ןסערגנָאק ןיא ןתקולחמ עלַאנָאיצַאנרעטניא ןכַײלגוצסױא גהנמ ַא טציא
 ןטייקכעלגעמ ערעסערג יד ןיא ןוא ןרעירַאב עלעיצרעמָאק יד ןֿפַאשּפָא םעד
 .עֿפ רעשִיעּפָאריײא ןַא ןוֿפ ןביײהנָא יד ןעניֿפעג רימ ןענעק עיצַאקינומָאק ןוֿפ
 זיא סָאװ ,זיא סע עכלעװ יװ עיצַארגעטניא ערעסערג ךָאנ ַא -- עיצַארעד
 .ןרָאװעג טלעטשעגנַײא טציא

 יד טֶָא ןיא רָאנ טינ סױרַא ךיז טזַײװ ץעזעג רעניײמעגלַא רעד רעבָא
 עטצעזעגֿפױגוצ ןיא ןוא סעּפורג טימ סעּפורג ןוֿפ ןעגנוקיניײארַאֿפ עכעלרעסיוא
 נײארַאֿפ ןיא סױרַא ךיוא ךיז טזַײװ סע .ערעדנַא יד טימ ענייא סעפורג
 גַאגרָא רעקרַאטש ןרעוו סעּפורג יד ןעװ ,קינייװעניא רָאֿפ ןעמוק סָאװ ,ןעגנוק
 ןטיירב ַא ןיא ןעק ןעמ עכלעוו ,ענױזַא ןסַאלק ייווצ ןַארַאֿפ ןענַײז סע ,טריזינ
 .לעזעג עטריזיליוויצ ַא .עװיטַארעּפָא ןוא עװיטַאלוגער יװ ןדיישרעטנוא ןעניז
 ןסַאלק עװיטַאלוגער קידנריֿפנַײא ,רעשירַאברַאב ַא ןוֿפ שרעדנַא טרעוו טֿפַאש
 עשירעבעגצעזעג ,עכעלכריק ,עשירעטילימ ,עוויטַארטסינימדַא ,עקידנריגער
 ןלעטש סָאװ ,ןעגנודניברַאֿפ עלעיצעּפס ערעדנוזַאב ערעייז ןבָאה עכלעוו ,'וכו
 רענײמעגלַא ןַא יװ ןעמַאזוצ ךיוא ךיז ןטלַאה ןוא ןסַאלקרעטנוא יװ ףיונוצ יז
 ,סעיגעליװירּפ ןוֿפ טײקכעלטֿפַאשנײמעג רעסיוועג ַא ךרוד ןדנוברַאֿפ ,סַאלק
 ןיא .ערעדנַא יד טימ ענייא רעקרַאֿפ ןוֿפ ,גנודליב ןוֿפ ,טֿפַאשהֿבורק:טולב ןוֿפ
 ,ןּפיט ערעדנוזַאב ערעייז טול עטלקיװטנַא קידנעטשלוֿפ ,ןטֿפַאשלעזעג עקינייא
 ערעכעה יד ןשיװצ גנודניברַאֿפ יד ןוא סעטסַאק ןיא ןעגנוקינײארַאֿפ יד ןרעו
 רעייז טַײצ רעד טימ ,ערעקירעדינ יד ןוֿפ ּפָא ייז טלייט סָאװ ,סעטסַאק
 .ער רעלעירטסודניא רעד ןעװ ,ןלַאֿפ יד ןיא ,רעטעּפש טשרע ןוא ,ןדיײשטנַא
 גנולייטעצ עקיזָאד יד טרעװ ,גנורעדנע עלַאיצָאס ַא סױרַא טגנערב םישז
 .טמיטשַאב רעקיניײװ

 טלעירטסודניא רֹעדָא עװיטָארעּפָא יד ןטײלגָאב סָאװ סעיצָארגעטניא יִד
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 םעד טָא ןוֿפ זיולב טינ ןענַײז ,רעטעּפש ןָא ךיז טבייה' סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא
 זדנוא ןוַײװ ייז -- רעטקַארַאכ ןטקעריד ַא ךיוא ןבָאה רָאנ ,טרָאס ןטקערידמוא
 םעד ןוֿפ ןעמוק סָאװ סעיצַארגעטניא ןבָאה רימ ,גנורעטנעענרעד עשיזיֿפ ַא
 ,סעיצקנוֿפ עכעלנע ךרוד ןריֿפ עכלעוו ,רעטרע עקִיַײברעד ןוֿפ סקּוװ ןכַאֿפניײא
 עריא ןוֿפ ןעַײרעבעװײלװַאב יד טימ רעטסעשטנַאמ ןוֿפ גנוקיגײארַאֿפ יד ,לשמל יו
 ןייא ןעװ ,ףיוא ןעמוק סָאװ סעיצַארגעטניא ערעדנַא ןבָאה רימ ,ךעלטעטשרָאֿפ
 טריזילָאּפָאנָאמ ,לקיטרַא ןסיוועג ַא ןריצודָארּפ סָאװ ,רעטרע ערערעמ ןוֿפ טרָא
 קעװַא טמענ ןוא רעטעברַא ןוא םיּתב-ילעב וצ טיצ ,ןטֿפעשעג יד רעמ ץלַא
 רערישקרָאי יד ןוֿפ טקּוװ רעד ,לשמל ;רעטרע ערעדנַא יד ןוֿפ טעברַא עצנַאג יד
 רעדָא ,דנַאלגנע.ֿברעמ ןיא ןעַײרעבעװ יד ןוֿפ ןובשח ןֿפױא ןקירבַאֿפכוט
 טָאה עכלעוו ,עיצַאקירבַאֿפ.ַײרעּפעט יד ןעגנולשרַאֿפ טָאה סָאװ רישדרָאֿפַאטס
 עלעיצעּפס רעמ יד ןבָאה רימ ,ּוװשרעדנַא ןוא יברעד ןיא טילבעג רעירֿפ
 .נָאק יד ונַײהד ,טָאטש רענעגייא רעד ןיא רָאֿפ ןעמוק סָאװ סעיצַארגעטניא
 רעלדנעה:האוֿבּת ןוֿפ ,וָאר רעטסָאנרעטַאּפ ןיא רעגעלרַאֿפ-ךוב ןוֿפ עיצַארטנעצ
 ןוֿפ ,סַאג:שודרָאשוד טיירג יא ןרעינישזניא:ליוויצ ןוֿפ ,,ןיילקרַאמ םורָא
 סעיצַאניבמָאק עלעיוטסודניא ןוֿפ ןליּפשַײב .יטיס ןופ רעטנעצ ןיא ןריקנַאב
 ;ניימעג ןֿפַאש ןיא רָאנ ,תונכש ןיא ךיז ןעמוקֿפיונוצ ןוֿפ טינ ןעיײטשַאב סָאװ
 יד ןוֿפ "ןיוהגנירילקג םעד ןיא רימ ןבָאה ,סרעטנעצ-גנודניברַאֿפ טכעלטּפַאש
 ןענַײז עיצַארגעטניא ןימ רעדנַא ןַא ךָאנ ןוא .ןענַאבנזַײא יד ןוֿפ ןוא ןעקנַאב
 עטיירּפשעצ רעקינײװ רעדָא רעמ יד גנודניברַאֿפ ןיא ןעגנערב סָאװ ,סנָאינוי יד
 סָאװ םירחוס יד יװ רעדָא ,ןעגנוקיטֿפעשַאב עקיבלעז יד ןבָאה עכלעוו ,ועגריב
 ןשטנעמ עלענָאיסעֿפָארּפ יד יװ ןוא ,"זביישטסקע, ןֿפױא | ןעמַאזוצ ךיז ןעמוק
 ,לג"דא ןטקעטיכרַא ,ןרעינישזניא ןוֿפ ןטוטיטסניא יד ןיא

 .עטצעל יד ןיוש ןענַײז ןליּפשַײב יד טָא זַא ,סיוא טעז קילב ןטשרע ןֿפױא
 .טֿפַאשלעזעג יד זיב ץעזעג םעניײמעגלַא םעד טגלָאֿפעגכָאנ ןבָאה רימ יװ ױזַא
 ףיוא ,ןטַאגערגַא ערעדנַא ןייק רעמ טינ ןיוש םינּפַא ןבַײלב ,ןטַאגערגַא עכעל
 :ײשרעד יד ןשיװצ ,קיטכיר טינ רעבָא זיא סָאד ,ןדנעווּוצנָא םיא עכלעוו
 .רַאֿפ ןעניֿפעג רימ ןלעװ ,עשינַאגרָא:רעביא ןֿפורעגנָא ןבָאה רימ סָאװ ,ןעגנונ
 ,סעיצַארטסוליא עטנַאסערעטניא ןוא עקידרעוװקרעמ רעייז ןוֿפ סעּפורג ענעדייש
 .עט עכעלשטנעמ ןוֿפ ןטקודָארּפ ענעדײשרַאֿפ יד זַא ,ןגָאז טינ ןעק ןעמ םגה
 גנוטײרּפשעצ ןוא ףָאטש ןוֿפ עיצַארגעטניא ןוֿפ ןליּפשַײב עטקעריד ןביג ןטייקיט
 סערגָארּפ רעד םערָאװ ,ןליטשײב עטקערידמואפרעבָא יז ןביג ,גנוגעוװַאב ןוֿפ
 ןטסנוק עשיטעטסע ןוא עלעירטסודניא יד ןוֿפ ןוא טֿפַאשנסיװ ןוֿפ ,ךַארּפש ןוֿפ
 ןעגנורעדנע יד .ןעגנורעדנע עוויטקעיבוס ןוֿפ רעטסיגער רעװיטקעיבָא ןַא זיא
 ןיא ןעגנורעדנע עקידנטיײלגַאב יד ןוא ,סנזעװ עכעלשטנעמ ןיא טעג ןוֿפ
 סױרַא ןעמַאזוצ ןעגנערב ,סנזעוו עכעלשטנעמ ןוֿפ ןטַאגערגַא יד} ןוֿפ ײבעג
 טייהשטנעמ יד סָאװ ןכַאז ענעי עלַא ןיא ײבעג ןוֿפ ןעגנורעדנע עקירעהעג
 רימ ןענעייל סקַאװ ןֿפױא קורדנַלא ןטרעדנעעג םעד ןיא יו ױזַא .טֿפַאשַאכ
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 יד ןוֿפ סעיצַארגעטניא יד ןיא רימ ןעעז ױזַא ,לּפמעטש םעד ןיא גנורעדנע ןַא

 י/טגיא עסיוועג טלגיּפשעגּפָא טסנוק ןוא טֿפַאשנסיװ ,ךַארּפש ןיא ןטירשרָאֿפ

 ןוא לעודיוװידניא ,רוטקורטס רעכעלשטנעמ רעכעלטירשרָאֿפ רעד ןוֿפ סעיצַארג

 ,עּפורג רעדעי רַאֿפ ףַארגַארַאּפ ַא ןּבעגּפָא ןזומ רימ ,ךעלטֿפַאשלעזעג

 עקיֿפַארטליֿפ יד זדנוא ץזַײװַאב סעסַאר עטריזיליוויצ:טינ ַײב .1192 8
 .ַאב רעד ךיוא יװ ,ןכַאז עכעלטנייוועג ץנַאג רַאֿפ ןכיורבעג ייז סָאװ ,ןעמענ
 יז סָאװ ,רעטרעװ יד זַא ,ןעמענ עכעלנעזרעּפ ןוֿפ רעטקַארַאכ רעקידנבַײרש
 יד קידנצעזֿפױנוצ טרימרָאֿפ ןרעװ ,ןכַאז עטנַאקַאב רעקיניײװ רַאֿפ ןכיורבעג
 סעצָארּפ םעד טָא ,ןכַאז עטנַאקַאב רעמ יד רַאֿפ ןכיורבעג ייז סָאװ רעטרעוו
 ןעוו ,הגרדמ ַא -- הגרדמ:בײהנָא ןַײז ןיא לָאמַא ןעמ טניֿפעג גנוצעזֿפױנוצ ןוֿפ
 ןענעכיײצַאב וצ טקינײארַאֿפ קילַײװטַײצ ןרעװ רעטרעװ עטצעזעגֿפױנוצ יד
 ןטלַאה ,טֿפָא טינ יז טכיורבעג ןעמ לַײװ ןוא ,ןעמָאנ ןייק טינ טָאה סָאװ סעּפע
 ןכַארּפש עקירעדינ יד ןוֿפ ֿבור םעד ןיא רעבָא .קידנעטש ףיוא טינ ךיז ייז
 גונעג טַײװ ןעגנַאגעג ,סע טֿפור ןעמ יװ ,"עיצַאניטולגַא, ןוֿפ סעצָארּפ רעד זיא
 ָאד :רעטרעװ עטצעזעגֿפױנוצ יד ןיא טיײקליבַאטס עשּפיה ַא ןעגנערבוצסױרַא
 ןוֿפ דַארג רעד רעבָא זיא סע ןיילק יװ .עיצַארגעטניא ערָאלק ַא ןַארַאֿפ זיא
 טכיירגרעד זיא סָאװ רעד טימ יז טכַײלגרַאֿפ ןעמ ןעוו ,עיצַארגעטניא רעד טָא
 רעסיוררג רעד ןיא סױרַא ךיז טזַײװ ,ןכַארּפש עטלקיװטנַא טוג ןיא ןרָאװעג
 ןוא ןכַאז רַאֿפ טכיורבעג ןעמ סָאװ ,רעטרעװ עטצעזעגֿפױנוצ יד ןוֿפ גנעל
 ןטנעמעלע ערעייז סָאװ ,ןירעד ךיוא ןוא ,קידנעטש רָאֿפ ןעמוק טָאװ םישצמ
 ּרעייז סָאד ןרירטסוליא ןכַארּפש רענַאקירעמַא:ןוֿפצ עסיוועג ,ןליײטּפָא ךיז ןזָאל
 קיצֿפוֿפ זיב טגָאמרַאֿפ סָאװ ,ןזעקָאריא יד ןוֿפ רצוא:רעטרעװ םעד ןיא .,טוג
 טקירדעגסיוא עלַא ןרעװ שילגנע ןיא עכלעוו ,ןכַאז עכעלטנייװעג רַאֿפ ןעמענ

 ןיא ןוא ;טרָאװ קיֿפַארטנייא קיצנייא ןייק ָאטינ זיא ,ןֿפַארט ענלצנייא טימ

 יד רַאֿפ ןעמענ יד ןענַײז סינָאּפ יד ןוֿפ ךַארּפש רעשיֿבורק:טנצָאנ רעד

 סָאװ ןכַאז ,ןלַאֿפ ייוצ ןיא רָאנ קיֿפַארטנײיא ןכַאז עכעלטנייװעג עקיבלעז

 .ןלַײֿפ ןא טנוה יװ םיטּבש:רעגעי יד טָא רַאֿפ רַאילימַאֿפ ױזַא ןענַײז

 טנַאה ַא ןשיגַארעעט ןוא שיקַאשַא ךַארּפשיינָאּפ רעד ןיא ןסייה ,ןגיוב
 יז ַײב טסיײה גָאט ;וקעערעעק:ןגױא ןא עערעעשקיא טסייה
 .וקַאקשקעעהַאסט יײז ַײב זיא לװַײט ןוא ,טעריַאשעעורוקַאש
 ןֿפַארט ףניֿפ זיב ייװצ ןוֿפ יז ַײב ןבָאה ןלָאצ יד ןוֿפ ןעמענ יד ;הַאווַײר
 ןֿפַארט 7 זיב סירַאקיר יד ַײב ןוא

 ןקירעדינ ַא ןוֿפ ןמיס ַא זיא רעטרעוװ עטנַאקַאב יד טָא ןוֿפ גנעל יד זַא
 ןוֿפ ךיז ןעלקיװטנַא סָאװ ןכַארּפש ערעכעה יד ןיא זַא ןוא ,גנולקיװטנַא דַארג
 יד טריצודער סָאװ ,עיצַארגעטניא עװיסערגָארּפ ַא רָאֿפ טמוק עקירעדינ יד
 סָאװ ,ריֿפסױא ןַא זיא ,רעטרעװ עקיֿפַארט-ןייא ןוא .ייווצ ןיא עקיֿפַארטליֿפ
 סָאד .ךַארּפש רעשילגנע רעזדנוא ןוֿפ עטכישעג רעד ךרוד טקיטעטשַאב טרעוװ
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 טצריקרַאֿפ טַײצ ןוֿפ ףױלרַאֿפ ןיא זיא ַארר ָא ע טס טרָאװ עשיסקַאסיָאלגנַא
 ,הנֿבל) ןומ ףױא ַאנָאמ ,(ןרעטש ַא) רַאטס ןשילגנע םעד ןיא ןרָאװעג
 לּפָאטש ןקידנשיוװצ םעד ךרוד גנַאגרעביא רעד .(ןעמָאנ םייג ףיוא ַאמַאנ
 שיסקַאס.בלַאה ןיא ןיא ונוס .סױהַא רָאלק ךיז טזַײװ שיסקַאס:בלַאה ןוֿפ
 עקידנדניװשרַאֿפ ַא זיא ענוס ןוֿפ ע רעד :ןָא ס שילגנע ןיא ןוא ע גוס ןרָאװעג
 :רעמ רעשיסקַאסיָאלגנַא רעד ןוֿפ גנורעדנע יד ,ו ןלעניגירָא םעד ןוֿפ םרָאֿפ
 רעשילגנע רעד ףיוא ,סַא ףַארט םעד ןגיילוצ ךרוד ךיז טרימרָאֿפ סָאװ ,לָאצ
 :ךַאז עקיבלעז יד טוזַײװַאב ,ס תוא םעד טימ ךיז טרימרָאֿפ סָאװ ,לָאצרעמ
 עויסערגָארּפ ַא ןזַײװַאב סדנע טרעװ סָאװ סָאדנע ,סטימס טרעװ טָאװ סָאטימס
 םוצ ןַא ףַארט םעד ןוֿפ ןדניװשרַאֿפ סָאד סָאד טזַײװַאב ךיוא ױזַא ,גנוסקַאװֿפױנוצ
 ָאלגנַא םעד ןוֿפ גנַאגרעביא םעד ןיא סע טעז ןעמ יװ ,ברעװ ַא ןופ ףוס
 ןשילגנע םעד ףיוא ןוא עמ מוק ןשיסקַאס-בלַאה םעד ףיוא ןַא מוק ןשיסקַאס
 סע טניז וליֿפַא ,םַאזגנַאל ןעגנַאגעגנָא ןיא סעצָארּפ רעד ,רעמ ךָאנ ,םַאק
 ןענַײז ןטַײצ סטעבַאזילע ןיא .,שילגנע ןָא ןֿפור רימ סָאװ טרימרָאֿפ ךיז טָאה
 :ןע ףַארט םעד קידנגיילוצ לָאצרעמ ןיא ןרָאװעג טכיורבעג טֿפָא ךָאנ ןברעוו
 עשיֿפרָאד עקינייא ןיא ןוא ;ושס 16068 ןעװעג זיא שס {61| עקיטציא סָאד
 ןקיבלעז םעד ףיוא .ןדער ןוֿפ טרָאֿפ יד טָא ןרעה טציא ךָאנ ןעמ ןעק ןטנגעג
 ןרָאװעג טקינײארַאֿפ טַײצ רענעגנַאגרַאֿפ רעד ןוֿפ 60 ףַארטדנע רעד זיא ןֿפוא
 ןרָאװעג ךַארּפשסױא ןיא זיא םט1060 ,טרעדנע סע סָאװ טרָאװ םעד טימ
 םעד ןלַאֿפ עקינייא ןיא { רעד ןיוש טמענרַאֿפ ןבילרש ןיא וליֿפַא ןוא ,,סטזמז
 יװ ,ללכב ןעמרָאֿפ עכעלמיטרעטלַא ןָא ךיז טלַאה ןעמ ּוװ רָאנ .66 ןוֿפ ץַאלּפ
 ,רימ ןעעז רעטַײװ .טדערעגסױרַא 66 ףארטדנע רעד טרעװ ,תוליֿפּת-ןכריק ןיא
 ןרָאװעג ןסָאגעגֿפױנוצ ןלַאֿפ ךס ַא ןיא ןענַײז ןלַאקָאװ עטלעטשעגֿפױנוצ יד זַא

 עדייב הליחּתכל ןענַײז 21620 טרָאװ םעד ןיא ןַא ,ןלַאקָאװ עקיצנייא ןיא
 ךָאנ ןרעוו ייז זַא ,טקַאֿפ רעד זדנוא טזַײװַאב ,ןרָאװעג טדערעגסױרַא ןלַאקָאװ
 ךיז ןטלַאה ןטייהנייװעג עטלַא ּוװ ,ןטנגעג ןיא טדערעגסױרַא ױזַא רעטציא
 רימ ןוא ;{"דערב} ןגָאז ןוא גנַאלק םעד ןגױצעגֿפױנוצ ןבָאה רעבָא רימ ,ךָאנ
 .רעטרעװ עכַאֿפניא ערעדנַא ךס ַא ןיא ןעגנורעדנע עכעלנע טכַאמעג ןבָאה
 ,טרזחעגרעביא טֿפָא רעייז טרעװ טרָאװ סָאד ּוװ זַא ,ןקרעמַאב ןעמ ףרַאד ףוסל
 .וצ יד ,לשמל ;ןטטרעמ םוצ טכיורבעג גנוצריקרַאֿפ ןוֿפ סעצָארּפ רעד טרעװ
 וצ ,דרָאֿפַאל ןעװעג הליחתכל ןיא סָאװ ,דר ָאל טרָאװ ןוֿפ גנו;צֿפױנ
 ןטמורשנַײא סָאד ,רעסעב ךָאנ ןוא ;סױרַא סע ןדער ןטַאקָאװדַא יד יװ דָאל
 ,יַאב דוג ףױא הטיוו יב דַא ג רעטרעװ יד ןוֿפ

 ןוֿפ סעצָארּפ םעד ןֿפוא םעד ףיוא סױרַא טזַײװ ךַארּפש יד סָאװ ץוחַא
 .טנַא רעשיטַאמַארג ריא ןיא םוטעמוא סױרַא ךיוא סע יז טזַײװ ,עיצַארגעטניא
 טשינ ןבָאה סָאװ ןכַארּפש עכעלשטנעמ ןוֿפ ןטרָאס עטסקירעדינ יד  ,גנולקיוו
 עגנע ַאוַא ןבָאה טינ ןענעק ,ןעגנוגייב ןָא ןברעװ ןוא ןויטנַאטסבוס יו רעמ
 ןתוכַײש יד ּוװ ךַארּפש ַא ןיא יװ ,ץַאז ַא ןוֿפ ןטנעמעלע יד ןוֿפ גנודניברָאֿפ
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 .רעטרעװדניברַאֿפ רעדָא ןעגנוגייב ךרוד טנכיײצַאב ןענַײז רעטרעװ יד ןוֿפ

 .געמָאזוצ ַא ןָא לוֿפטַײטַאב ןָא ןֿפור רימ טָאװ סָאד חרכהב זיא ךַאיּפש ַאזַא

 רעד ןיא גנוטלַאהנעמַאזוצ-טינ יד טָא ןעמ טעז ךרע ןשּפיה ַא ןיא ,?גנוטלַאה

 ןגַײֿפ, ,"ןָאדנָאל ןייק ייג ךיא, ןגָאז וצ טָאטשנָא ביוא , ,ךַארּפש רעשיזעניכ

 :טגָאזעג רימ ןטלָאװ ,*טֿפול רעד ךרוד טגַײש ןוז יד, ,"ַײקרעט ןוֿפ ןעמוק

 טנַײש ןוז יד, ,"ַײקרעט םַאטשּפָא ןעמוק ןגַײֿפ ,"ןָאדנָאל ק עוו צ ייג ךיא

 טָא ןוֿפ ."רעזעניכ יד ןוֿפ רעינַאמ ןֿפוא טדערעג רימ ןטלָאװ ,*טֿפול גנַאגכרוד

 :ַאב ןרָאלק ַא רימ ןעעז (גנוגייב ןייק טינ טָאה סָאװ) םרָאֿפ רעשיטָאטּפַא רעד

 ?גיברַאֿפ יד ּוװ ,םרָאֿפ ַא ןיא ,סקַאװֿפיױנוצ ַא ךרוד ,גנַאגרעביא ןַא ןוֿפ זַײװ

 .גנוגייב עסיוועג ייז וצ ןבעגוצ ךרוד טקירדעגסיוא ןרעוו רעטרעװ ןוֿפ ןעגנוד

 יד ןענעק ,םַאהטַאל ר"ד טקרעמַאב ,עשיזעניכ יד יװ ןכַארּפש ןיא , ,רעטרעוו

 ,ןתוכַײש ןקירדוצסיוא טכיורבעג טנטסרעמ ןרעוו סָאװ ,רעטרעוו ערעדנוזַאב

 זַא ,טקַאֿפ םעד ֹוצ רע טיג םעד וצ ."ענעדנובעגנָא רעדָא ענעבעגעגוצ ןרעוו

 ןיא :ןסַאלק ייוװצ ןיא רעדנַאנוֿפ ןלַאֿפ ןכַארּפש עטריטקעלֿפ עקילָאצליֿפ יד,

 ערעדנוזַאב ןעװעג ןטלָאװ ייז יװ סיוא טינ ןעגנוגייב יד ןעעז סַאלק ןייא

 ןעוועג הליחּתכל ןענַײז ייז זַא ,ןזַײװַאב ךיז טזָאל ,ןרעדנַא םעד ןיא ,רעטרעוו

 יָאטּפַא יד, זַא ,זיא ןוֿפרעד טיצ ןעמ סָאװ סולש רעד ,"רעטרעוו ערעדנוזַאב

 ?גנודניברַאֿפ ןוֿפ ךיורבעג ןקידנעטש רעמ ץלַא םעד ךרוד ןבָאה ןכַארּפש "עשיט

 ןעמ עכלעוו ַײב יד רעדָא ,ןכַארּפש *עקידנריניטולגַא, יד ןֿפורעגסױרַא רעטרעוו

 זַא ןוא ;ןלַייט עקידנריטקעלֿפ יד ןוֿפ טייקרעדנוזַאב עלעניגירָא יד ןעניֿפעג ןעק

 "עקנדנרימַאגלַאמַא, יד ןעמוקעגֿפױא ןענַײז ,ךיורבעג ןקידרעטַײװ ךרוד ,יד ןוֿפ

 :יסקעלֿפ יד ןוֿפ טייקרעדנוזַאב עלעניגירָא יד עכלעוו ןיא ,יד רעדָא ,ןכַארּפש

 גנוקיטעטשַאב עקרַאטש ַא ,ןרעוו ןענוֿפעגסױא טינ רעמ ןיוש ןענעק ןלייט עוו

 סעצָארּפ ַאזַא ךרוד זַא ,טקַאֿפ רעקידקֿפסיײלב רעד זיא סולש םעד טָא ןוֿפ

 "עשיטָאטּפַאנַא יד ןּכַארּפש עטרימַאגלַאמַא יד ןוֿפ ןסקַאװעגסױרַא ןענַײז

 ,ןכַארּפש---ליּפשַײב רענעמוקלוֿפ טסכעה רעד זיא שילגנע עכלעוו ןופ ,ןכַארּפש

 .רַאֿפ טעמּכ ןעגתגייב יד ןענַײז גנוקינײארַאֿפ רעקידרעטַײװ ַא ךרוד ּױװ

 טלקיװטנַא ןענַײז ,ןברעו יד ןשיװצ ןתוכַײש יד ןקירדוצסיוא ידּכ ןוא ,ןדנווװש

 ןעגנוגייב עשיסקַאסָאלגנַא יד יװ ןעעז רימ ןעו ,רעטרעװ ןטרָאס עַײנ ןרָאװעג

 רעד ןוֿפ ןשמ ןיא גנוָיצֿפױנוצ ךרוד ןעגנַאגעג ןרָאלרַאֿפ זלװכעלסיב ןענַײז

 :ַאל יד יװ ,דַארג ןרענעלק ַא ןיא םגה ,ךיוא ןוא ,שילגנע ןוֿפ גנולקיװטנַא

 ןענעק ,שיזױצנַארֿפ ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד ןיא ןדניװשרַאֿפ ןעגנוגייב עשינַײט

 ךרוד טריציֿפידָאמ טרעװ ַײבעג רעשיטַאמַארג רעד וא ,ןענעקייל טינ רימ

 םעד ךרוד טרעלקרעד ןרעװ סע רָאלק יװ ,קידנעצזנילא ןוא .,עיצַארגעטניא |

 קפוסמ םיוק רימ ןענעק ,רוטקורטס רעשיטַאמַארג רעד ןוֿפ תוגרדמ עטשרע יד

 ןָא ביײהנָא ןוֿפ ןעמוקעגרָאֿפ ויא סעצָארּפ רעד זַא ,ןַײז

 ןוֿפ ךרע רעד ןױא זיא עיצַארגעטניא רעד טָא ןוֿפ דַארג םעד טיול

 ינוגייב ןָא ןכַארּפש .טריפעגכרוד טרעװ סָאװ ,עיצַארגעטניא טרָאס רעדנַא ןַא
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 :עלע יד ,ענעטלַאהעגנעמַאזוצ ןייק טינ זַײװרעקיטײנ ,טגָאזעג יװ ,ןענַײז ןעג
 ןיא ןרעװ ןדנוברַאֿפ קידנעטשלוֿפ טיג ןענעק עיציזָאּפָארּפ ַא ןוֿפ ןטנעמ
 טרעװ ,רעטרעוװגנוגייב טֿפַאש סקַאװֿפיױנוצ ַא יװ דלַאב ױזַא רעבָא .סצנַאג ַא
 פָא ױזַא ןענַײז ייז ןוֿפ ןלייט יד סָאװ ,ןצַאז ןיא ייז ןדניברַאֿפ וצ ךעלגעמ
 גנורעדנע עשּפיה ןייק ןכַאמ טינ ןעק ןעמ זַא ,ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא קיגנעה
 ךָאנ ןקרעמַאב רעבָא ןעק ןעמ .גנוטַײדַאב רעייז קידנרעטשעצ טינ ייז ןיא
 גנולקיװטנַא רעד ךָאנ .סעצָארּפ ןקיזָאד םעד ןיא לּפַאטש ןקידרעטַײװ ַא
 ;טּפױהַאב עטמיטשַאב ךעלגעמ ןכַאמ עכלעוו ,ןעמרָאֿפ עשיטַאמַארג ענעי ןוֿפ
 ןקירדוצסיוא ,ןרעװ טכיורבעג ןלָאז ייז ,ביײהנָא ןיא טינ רימ ןעניֿפעג ,ןעג
 טקעיבָא רעקיצנייא ןַא ,טרָאס ןכַאֿפנײא ןַא ןוֿפ ןעגנוטּפױהַאב ץוחַא רעמ סעּפע
 עקידנריציֿפילַאװק קינײװ זיולב ןוֿפ טײלגַאב ,טַאקידערּפ ןקיצנייא ןַא טימ
 ,ןכַײלגרַאֿפ רימ ןעוו ,טלַאהטנַא ץַאז רעד סָאװ ץלַא ךעלטנייוועג זיא ,ןענימרעט
 ןעמ ןעק ,ןטַײצ ענרעדָאמ ןוֿפ ןטֿפירש יד טימ לביב עשלערבעה יד ,לשמל
 ןיא ,רעטרעוו ןוֿפ סעּפורג יד ןיא עיצַאגערגַא ןוֿפ קוליח ןכעלקרעמ ַא ןעניֿפעג
 טּפױה יד ןטײלגָאב סָאװ סעיציזָאּפָארּפ עקיטכיװ רעקינייװ יד ןוֿפ לָאצ רעד
 ;ןטַאקידערּפ ןוא ןטקעיבוס יד וצ ןבָאגוצ ענעדײשרַאֿפ יד ןיא ;עיציזָאּפָארּפ
 ןיא טקינײארַאֿפ עלַא --- ןצַאזנבענ עקידנריציֿפילַאװק עכַײרלָאצ יד ןיא ןוא
 .ָאּפמָאק ענרעדָאמ ןיא ןצַאז ךס ַא סױרַא ןזַײװ -- ןצנַאג ןטריצילּפמָאק ןייא
 טינ ןטֿפירש עטלַא יד ןיא ןעק ןעמ סָאװ עיצַארגעטניא ןוֿפ הגרדמ ַא סעיציז
 .ןעניֿפעג

 רעד ןוֿפ ןטקַאֿפ זדנוא טיג טֿפַאשנסיװ רעד ןוֿפ עירָאטסיה יד .113 8
 .ַארגעטניא יד זַא ,ןגָאז תמ:ב ןעק ןעמ .טירט ןדעי ףיוא גנוטַײדַאב רעקיבלעז
 .ַאזוצ ןלעטש ןתוכַײש עכעלנע ןוֿפ ןוא ןטייהנייא עכעלנע ןוֿפ סעּפורג ןוֿפ עיצ
 יד ףיוא קילב ַא .סערגָארּפ ןכעלטֿפַאשנסיװ ןוֿפ לייט ןטלוב טסכעה םעד ןעמ
 עטֿפעהַאביטינ ,עטשימעצ יד זַא ,זדנוא טזַײװ ןטֿפַאשנסיװ עקידנריציֿפיסַאלק
 ןרעװ ,ןטקעיבָא עכעלריטַאנ ןוֿפ ןכַאמ עטעדליבעג:טינ יד סָאװ ,סעיצַאגערגַא
 .סעפורג ןיא סעּפורג ןדניברַאֿפ ןוא טקַאּפמָאק ןוא קידנעטשלוֿפ זַײװכעלסיב
 עקיטרַאעלעשז ,ןסּפערק ,שיֿפנּפוש יוװ םיאורב-םי עלַא ןטכַארטַאב וצ טָאטשנָא
 ןעגנולייטנילא-רעטנוא ןוא ןעגנולייטנַײא טריֿפעגנַײא עיגָאלָאָאז יד טָאה ,םיאורב
 ;ו"זַאא ןקסולָאמ ןוא םײח.ילעב עקידלגניר ,עקידהרדטש ןֿפ
 ןושל ןטסָארּפ ןֿפױא סָאװ ,ץוביק ןטמיטשַאבמוא ןטיירב םעד טָאטשנָא ןוא
 :ןסַאלק עשיֿפיצעּפס יד יז טכַאמ ,"םיאורב עקידנכירק, יװ ןביושַאב רע טרעוו
 טיג ןוא ,עקיטרַאניּפש ,ןטקעסגיא ,רעלסיֿפליֿפ ,עקידלגניר
 גַאג ןוא ןסַאלק ענעדײשרַאֿפ יד .גנוקינײארַאֿפ ערעסערג ַא ןסַאלק עקיזָאד יד
 טפַאשהֿבורק רעייז טיול טנדרָאעגנַײא ןועוו ,טײטשַאב ערעדעי עכלעוו ןוֿפ ,ןעגנוט
 :לעז רעד ןיא ;סעיציניֿפעד עכעלטפַאשניימעג רעטנוא ןעמַאזוצ ןדנובעג ןוא
 ןרעװ ,ןקיטירק ערעגנערטש ןוא סעיצַאװרעסבָא ערעטיירב ךרוד ,טַײצ רעקיב
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 רעד ןיא טרירגעטניא ןעמרָאֿפ עטמיטשַאבמוא ןוא עטנַאקַאבמוא רעירֿפ יד

 .םיבורק ערעייז ןוֿפ החּפשמ

 .גסיו ענעי ןיא רָאלק רעקיניײװ טינ סױרַא ךיז טזַײװ סעצָארּפ רעד

 .יֿפיסַאלק רָאנ ,ןכַאז עטריציֿפיסַאלק טינ זיא עבַאגֿפױא רעייז סָאװ ,ןטֿפַאש

 טירשרָאֿפ ןכעלטֿפַאשנסיװ ןוֿפ ןטַײזטּפױה יד ןוֿפ ענייא .ןתוכַײש עטריצ

 'רַאֿפ טניימ ןריזילַארענעג ןוא .;עיצַאזילַארענעג ןיֿפ טירשרָאֿפ רעד זיא

 ןטַאטלװזער ןוא ןצנעטסיטקע:ןעמַאוצ עכעלנע עלַא סעּפורג ןיא ןקיניײא

 ןיא ןתוכַײש עטערקנָאק ךס ַא ןוֿפ גנודניבֿפױנוצ יד .,ןעגנונַיײשרעד ןשיװצ

 ּפיצנירּפ םעד ןופ ליּפשַײב ַא טיג טרָאס ןקירעדינ ַא ןוֿפ עיצַאזילַארענעג ןייא

 רעמ ַא ןיא סױרַא רעדיוװ ךיז טזַײװ רע ןוא םרָאֿפ רעטסכַאֿפנײא ןַײז ןיא

 -ענעג עקירעדינ עקיזָאד יד ןוֿפ גנודניבֿפױנוצ רעד ךרוד םרָאֿפ רעטריצילּפמָאק

 .סעיצַאזילַארענעג ערעכעה ךָאנ ןיא ערעכעה יד ןוא ,ערעכעה ןיא סעיצַאזילַאר

 ןסַאלק ןשיװצ ןעגנודניברַאֿפ עסיוועג טלעטשעגטסעֿפ ןרעו רָאי וצ רָאי ןוֿפ

 ,ןעגנודניברַאֿפ יד טָא ןּוא ;עשיֿבורק יװ סיוא טינ ןעעז סָאװ ןעגנונַיײשרעד

 עשיבורק-טינ גולֿפ ןיא יד הגרדהב ןעגנערב ,ךיז ןקרַאטשרַאֿפ ןוא ןרעמ ייז יו

 .דנַאב ןייא רעטנוא ןסַאלק

 ןיג טעװ סע, :ךָארּפש ןשירעצייװש ַא טריטיצ טדלָאבמוה ש"בצ ןעוו

 -- 'רעטנעענ ךיז טרעה ןעמָארטשגרעב יד ןוֿפ למוט רעד לַײװ ,ןגער ַא

 ,עיצַאװרעטבָא רענעגייא ןַא רענַײז ןוא םעד ןשיװצ תוכיײש יד טקרעמַאב רע ןעצוו

 קחרמ ןרעסערג ַא ףיוא ןרעה ןעמ ןעק ָאקָאנירָא ךַײט ןוֿפ ןלַאֿפרעסַאװ יד זַא

 ןענַײז ןטקַאֿפ יד טָא זַא ,טקרעמַאב רע ןעװ -- גָאטַײב רעדייא טכַאנַײב

 עטַײװ ןעז טוג ךעלטנייוועגמוא ןעק ןעמ ביוא זַא ,טקַאֿפ םעד וצ ךַײלג םצעב

 ןָא טוַײװ רע ןעװ ןוא -- ןגער ַא טמוק סע זַא ,ןמיס ַא ךיוא סע זיא ,ןכַאז

 ?רעדיוו רערענעלק רעד זיא ,ןטקַאֿפ עלַא יד ןוֿפ הביס עכעלטֿפַאשניימעג יד זַא

 רוטַארעּפמעט ןוֿפ טרּפ ןיא קיטרַאנײא זיא עכלעוו ,הֿביֿבס ַא סָאװ .,דנַאטש

 ןוא טכיל ןוֿפ גנַאגכרוד םעד יבגל טלעטש  ,דנַאטשוצ ןשירטעמָארגיה רעדָא

 יד עיצַאזלַארענעג ןייא רעטנוא ןעגנערבוצרעטנורַא רע טֿפלעה --- גנַאלק

 ןבָאה ןטנעמירעּפסקע יװ ױזַא ןוא ,גנַאלק ןוֿפ ןוא טכיל ןוֿפ ןעגנונַיײשרעד

 פא ןוֿפ ןצעזעג עכעלנע טימ ןעמיטש ןעגנוניײשרעד עקיזָאד יד זַא ,ןזיװַאב

 ,ןלַאוטשטכיל ןוֿפ (עיצקַארֿפער) גנוכערעברעביא ןוא (עיסקעלֿפער) גנונַײש

 :רָאװ רעמ ,ןעגנוקנַאװש ךרוד ןֿפַאשעג עדייב ןרעוװ ייז זַא ,סולש רעד טניוועג

 עסיורג ייװצ ןוֿפ עיצַארגעטניא ביײהנָא ןַא ןירעד ןבָאה רימ ןוא ,טייקכעלנַײש

 ןטַײצ עקידרעירֿפ יד ןיא טָאה ןעמ עכלעװ ןשיװצ ,ןעגנונילשרעד ןסַאלק

 זיא עיצַארגעטניא ענעכָארּפשעגסױא רעמ ךָאנ ַא .ןעזעג טינ גנודניברַאֿפ ןייק

 .ײטּפָא עכעלטֿפַאשנסיװ עקיגנעהּפָאמוא רעירֿפ יד ןשיװצ ןעמוקעגרָאֿפ סנטצעל

 | ,טכיל ןוא םזיטענגַאמ ,עירטקעלע ןוֿפ גנול

 עכלעזַא .,רעטַײװ ךסַא ןרעו טריֿפעג קֿפס ילב טעװ סעצָאוּפ רעד

 יַצק עקידרעירֿפ יד ןיא ןרָאװעג ןבירשַאב ןענַײז סָאװ יד יװ סעיציזָאּפָארּפ
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 טײקיטרעװכַײלג ןוא גנורעדנע, רעד ,"טֿפַארק ןוֿפ םויק, םעד ןגעװ ןעלטיּפ
 .רַאֿפ "גנוגעװַאב ןוֿפ םטיר, ןוא "גנוגעװַאב ןוֿפ גנוטכיר, ,"ןטֿפערק ןוֿפ
 עלַא וצ ןרעהעג סָאװ ,ןעגנונַײשרעד ןעגנודניברַאֿפ עקיצנייא ןיא ןקיניײא
 רימ סָאװ ,סָאד יװ ךַאז ַאזַא ןַארַאֿפ זיא סע ביוא ןוא ,ןצנעטסיטקע ןסַאלק
 .רעד ןזומ ףוס לֹּכ ףוס טעװ ,עיֿפָאסָאליֿפ ןעמָאנ םעד רעטנוא ָאד ןעײטשרַאֿפ
 ,עיצַארגעטניא עלַאטרעװינוא ןַא ןרעװ טכיירג

 טינ ןלעֿפרַאֿפ ןטסנוק עשיטעטסע ןוא עלעירטסודניא יד ךיוא ,114 8
 ,עיור ןוֿפ טיושרָאֿפ רעד .תויַאר עקיטליגדנע ענױזַא טקנוּפ ןבעג וצ ןדנוא

 עסיורג ןוא עטריצילּפמָאק ,ענעמוקלוֿפ וצ זיב גַײצעג עכַאֿפנײא ןוא עניילק
 :ַאכעמ יד ןוֿפ סָאלק םעד ןיא .,עיצַארגעטניא ןיא טירשרָאֿפ ַא זיא סע:ישַאמ
 סקַאןוא :דָאר רעד וצ גנַאטשביײה םעד ןוֿפ טירשרָאֿפ רעד זיא ןטֿפערק עשינו

 ערערעמ ןוֿפ טײטשַאב סָאװ גיײצעג ַא וצ גַײצעג ןכַאֿפניײא ןַא ןוֿפ טירשרָאּפ ַא
 .עד יד ןוֿפ ןיא סע עכלעוו רעדָא ,סקַא-ןוא-דָאר יד קידנכַײלגרַאֿפ ,עכַאֿפניײא
 ןיא זַא ,רימ ןעעז ,רעטציא טכיורבעג ןרעוו סָאװ יד טימ סענישַאמ עקיטלָאמ
 :רַאֿפ סענישַאמ עוויטימירּפ יד ןוֿפ עכעלטע ןענַײז עקיטנַײה יד ןוֿפ רערעדעי
 ,ןבעװ רעדָא ןעניּפש וצ ףיוא טַארַאּפַא רעקיטנַײה ַא .רעגייא ןיא טקיניײיא
 ןעמַאזצ ןדנוברַאֿפ רָאנ טינ טָאה ,ןציּפש ןכַאמ רעדָא ,ןקָאז ןקירטש ףיוא
 רָאנ ,סקַא:ןוא-דָאר ַא ,ףיורש ַא ,ךַאלֿפ םענעגיובעגנַײא ןַא ,גנַאטשביײה ַא
 ,רעדיו .סצנַאג ןייא ןיא ןרָאװעג טרירגעטניא ןעגַײז רערעדעי ןוֿפ ענעלטע
 .נשטנעמ ןוא טֿפַארקדרעֿפ טימ ןזיולב טצונַאב ךיז טָאה ןעמ ןעוו ,ןטַײצ עקילָאמַא
 סָאװ גַײצעג םעד טימ ןדנוברַאֿפ ןעװעג טינ טֿפַארק-גנוגעװַאב יד זיא ,טֿפַארק
 ןצלָאמשעגֿפױנוצ עדייב ןלַאֿפ ךס ַא ןיא ןענַײז רעבָא טציא ;טגעװַאב ךיז טָאה
 .רַאֿפ ןענַײז וויטָאמָאקָאל ַא ןוֿפ לסעק רעד ןוא ןטסַאק:רעַײֿפ רעד .םענייא ןיא
 רעמ ךָאנ ַא ,ןטעברַא טכַאמ ףמַאד רעד סָאװ ,עירענישַאמ רעד טימ ןדנוב
 ָאד ןעניֿפעג רימ .קירבַאֿפ רעדעי ןיא סױרַא ךיז טזַײװ עיצַארגעטניא עטיירב
 ןלַאװ עכעלגעװַאב ךרוד טקינײארַאֿפ סעגישַאמ עטריצילּפמָאק לָאצ עסיורג ַא
 ,טַארַאּפַא ןסיורג ןייא ןיא ןדנוברַאֿפ עלַא ,ןישַאמֿפמַאד ןייא טימ

 טימ רעיריסַא ןוא רעטּפיגע יד ןוֿפ סעיצַארָאקעד-טנַאװ יד טכַײלגרַאֿפ
 טירשרָאפ רעסיורג ַא רָאלק טרעװ סע ןוא ,ןלעמעג עשירָאטסיה ענרעדָאמ יד
 ןוֿפ טייקטנדרָאצגרעטנוא רעד ןיא --- עיציזָאּפמָאק רעד ןוֿפ טייקיגייא רעד ןיא
 -וצ שיטקַאֿפ זיא סָאקסערֿפ עטלַארוא יד ןוֿפ ענייא ,ןצנַאג םעד וצ ןלייט יד
 יד ןוֿפ ענייא ּפָא קינייװ ןעגנעה עכלעװ ,רעדליב לָאצ ַא ןוֿפ טלעטשעגֿפױנ
 ןזילװַאב ,טײטשַאב עּפורג עדעי עכלעוו ןוֿפ ,ןרוגיֿפ ענעדײשרַאֿפ יד ,ערעדנַא
 ערעייז ךרוד טינרָאג ןצנַאג ןיא ןוא ,סעיציזָאּפ ערעייז ךרוד םוקלוֿפמוא רעייז
 עקירעהעג יד :ערעדנַא יד וצ ענייא ןבָאה ייז סָאװ גנויצַאב יד ,,ןקורדסיוא
 דליב םענוֿפ גנוטַײדַאב יד ןוא ןרעוװ טרעדנוזעגּפָא טנעקעג ןטלָאװ טעּפורג

 סָאװ ,סערעטניא-טּפיוה םעד ןוֿפ רעטנעצ רעד ןוא ,עקיבלעז יד ןּבילבעג טלָאװ
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 םעד .קיטכיזנָא טינרָאג לָאמטֿפָא זיא ,ןעמַאזוצ ןלייט עלַא ןדניברַאֿפ ףרַאד
 ןוֿפ ןטעּפַאט:רעכיּפעט יד ןיא ןקרעמַאב ןעמ ןעק ךירטש-רעטקַארַאכ ןקיבלעז
 טלַאהטנַא ענעצס-געיעג ַא רָאֿפ טלעטש סָאװ ,ענייא ,רעטלעלטימ ןוֿפ ןטַײצ יד
 ןָא ןֿפרָאװעצ ,ןעמולב ןוא רעמייב ,ןעלגױֿפ ,תויח ,טניה ,דרעֿפ ,ןשטנעמ
 ןַײז ףױא רערעדעי ןָאטרַאֿפ ןענַײז ןשינעֿפעשַאב עקידעבעל יד :םעטסיס ַא

 -עּפש יד ןיא .עקירעביא יד וצ תוכשב קורדסיוא ןטסנעלק םעד ןָא ,ןֿפוא
 םעד ןיא טינ ןענַײז ייז ןוֿפ ךס ַא קיטֿפַאהרעלעֿפ יװ ,רעבָא רעדליב ערעקיט
 ןוֿפ גנַאהנעמַאזוצ רערָאלק רעקינייװ רעדָא רעמ ַא ןַארַאֿפ לָאמ עלַא זיא ,טרּפ

 יָאְק ןוא טכיל ,םינּפ ןוֿפ קורדסיוא ,עזָאּפ ןוֿפ גנונעדרָאנַײא ןיא --- ןלייט יד
 רעד ןוא ;סצנַאג שינַאגרָא ןַא ןיא דליב סָאד טדניברַאֿפ סע זַא ױזַא ,ןריל
 ןלייט עקיטרַאנדײשרַאֿפ ןוֿפ קוודנַײא ןוֿפ טייקינייא יד ןכיירג ןיא גלָאֿפרע
 ,דליב םענוֿפ תולעמ יד ןוֿפ םוירעטירק:טּפיױה ַא זיא

 ךָאנ ףיוא עיצַארגעטניא עוויסערגָארּפ יד סױרַא ךיז טזַײװ קיזומ ןיא

 זילב ןוֿפ טײטשַאב סָאװ ,טקַאט רעכַאֿפנייײא רעד ,םינֿפוא עקילָאצליֿפ רעמ

 םעד ןיא ןֿפוא םענָאטָאנָאמ ַא ףיוא רעביא ךיז ןרזח עכלעוו ,ןטָאנ עכעלטע

 ןוֿפ ייר עגנַאל ַא סעסַאר עטריזיליויצ יד ַײב טרעװ ,עדליוו יד ןוֿפ גנַאזעג

 }סצנַאג ןייא ןיא טקינײארַאֿפ ןענַײז עכלעװ ,סעזַארֿפ עלַאקיזומ ענעדײשרַאֿפ
 -עגּפָא טינ ןעק עידָאלעמ יד זַא ,עיצַארגעטניא יד זיא קידנעטשלוֿפ ױזַא ןוא

 טינ ,עטָאנ רעטצעל ריא ןוֿפ ןרעװ ןטינשעגּפָא רעדָא ,ןטימ ןיא ןרעוו ןכָארב
 .ָאלעמ רעד וצ ןעװ .טײקצנַאג-טינ ןוֿפ ליֿפעג ןכעלצרעמש ַא זדנוא קידנבעג
 עינָאמרַאה רעד וצ ןעוו ןוא ,טלַא ןַא ןוא רָאנעט ַא ,סַאב ַא ןבעגעגוצ טרעוװ עיד
 רימ ןעעז ,גנוטיײלנַאב ַא ןבעגעגוצ ךָאנ טרעװ ןעמיטש ענעדײשרַאֿפ יד ןוֿפ
 הגרדהב ןרעוו עכלעוו ,סעיצַארגעטניא טרָאס רעדנַא ןַא ןוֿפ ליּפשַײב ַא םעד ןיא
 ,רעכעה הגרדמ ַא טריֿפעג טרעװ סעצָארּפ רעד טָא ןוא ,טריצילּפמָאק רעמ ץלַא
 ןטקעֿפע;רעטסעקרָא ןוא ןרָאכ ,סָאירט ,ןטעוד ,סָאלָאס עטריצילּפמָאק יד טָא ןעוו
 ןיא ,עמַארד רעשילַאקיזומ ַא ןוֿפ לבמַאסנַא ןסיורג םעד ןיא טריניבמָאק ןרעוו

 טּפוהרעד טײטשַאב טייקנעמוקלוֿפ עשיטסיטרַא יד ,ןעקנעדעג רימָאל ,רעכלעוו
 ,טקעֿפע ןצנַאג םעד וצ ןטקעֿפע ערעדנוזַאב יד ןענעדרָארעטנוא םעד ןיא

 יד ןוא עשירעלייצרעד יד ,ןעמרָאֿפ עשירַארעטיל ןוֿפ טסנוק יד ךיוא
 .ימירּפ יד ןוֿפ תוישעמ יד .ליּפשַײב עלעלַארַאּפ זדנוא ןביג ,עשיטַאמַארד
 רעדנעל-חרזמ יד ןוֿפ רעלייצרעד:השעמ יד סָאװ יד ךיוא יװ ,ןטַײצ עוויט
 ,ןעגנוריסַאּפ עקידרדסּכ ןוֿפ ןעיײטשַאב ,רערעהֹוצ ערעייז ייז טימ טנַײה ךָאנ ןריזומַא
 ןייק טינ ךיוא ןבָאה ייז רָאנ ,אֿפוג ךיז ןיא ךעלריטַאנמוא רָאנ טינ ןענַײז סָאװ

 וצ ענעטלעז ערעדנוזָאב יװ רעמ טשינ ןענַײז ייז :גנודניברַאֿפ עכעלריטַאנ

 םענרעדָאמ ןטוג ַא ןיא רעבָא .רדס ַא ןָא ױזַא םּתס טלעטשעגֿפױנוצ ןלַאֿפ
 ,ןרָאטקַארַאכ יד ןוֿפ ןטַאטלוזער עקיטכיר יד ןעגנוריסַאּפ יד ןענַײז קרעוו
 ןוא ןעמענ טינ ןעק ןעמ ןוא ,ןעגנוגנידַאב ענעבעגעג רעטנוא ןטעברַא סָאװ

 ןקידעש טינ ליװ ןעמ ביוא ,טלַאהניא םעד רעדָא גנונעדרָא רעייז ןטיײברעביא
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 ,אֿפוג ןרָאטקַארַאכ יד ,רעטַײװ .טקעֿפע םענײמעגלַא םעד ןרעטשעצ רעדָא
 :סױרַא טינ ,סעלָאר ערעייז ןליּפש סעלעװָאנ עקילָאמַא יד ןיא ןגעלֿפ עכלעוו
 ןעגנויצַאב ערעייז ךרוד טריציֿפידָאמ טרעוװ ןבעל קיטסַײג רעייז יװ ,קידנזַײו
 יז יװ ,טלעטשעגרָאֿפ רעטציא ןרעװ ,ןעגנוריסַאּפ ןוא ןשטנעמ ערעדנַא וצ
 ןקריוו ייז יו ןוא ,ןעגנו;צַאב עלַארָאמ עטריצילּפמָאק ךרוד ןעמַאזוצ ךיז ןטלַאה
 ,ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא טסולֿפנַײאַאב ןרעװ ןוא דנַאנַא ףיוא

 ןַא ןעזסיוא ןקיטשרע ריא רעטנוא זיא ,סע טסייה ,עיצולָאװע .115 8
 געגֿפױנוצ רעמ ַא ףיוא םרָאֿפ רענעטלַאהעגֿפױנוצ רעקינײװ ַא ןוֿפ גנורעדנע
 יניא ןַא ןוא גנוגעװַאב ןוֿפ גנוטײרּפשעצ ַא ןוֿפ טמוק סָאװ ,םרָאֿפ רענעטלַאה
 ןכלעו ךרוד ,סעצָארּפ רעלַאסרעװינוא רעד זיא סָאד .,ףָאטש ןוֿפ עיצַארגעט
 ןיא ךרוד ןעייג ,עצנַאג סלַא ןוא זַײװקיצניײא ,ןצנעטסיסקע עקידװעריּפש עלַא
 .ַאכ רעד זיא סָאד טֶא .סעטכישעג ערעיײיז ןוֿפ ןטֿפלעה עקידנגַײטשֿפױא יד
 סָאװ ,ןעגנורעדנע עטשרע רָאג יד ןיא ַײס סױרַא ךיז טזַײװ סָאװ רעטקַאר
 עטצעל יד ןיא ַײס ,ןעגנַאגעגכרוד עירָאעט יּפ:לע זיא ללכב םוסרעווינוא רעד
 ןוֿפ ןעגנוֿפַאש יד ןיא ןוא טֿפַאשלעזעג רעד ןיא ןעעז רימ סָאװ ,ןעגנורעדנע
 .עמ ףיוא גנוקינײארַאֿפ יד רָאֿפ טמוק םוטעמוא ןוא .ןבעל ןכעלטֿפַאשלעזעג
 ,טַײצ ןייא ןיא םינֿפוא ערער

 ,עטענַאלּפ ַא ןוֿפ ,םעטסיס:ןענוז רעד ןוֿפ עיצולָאװע רעד ןוֿפ ךשמ ןיא
 עויסערגָארּפ ַא ןַארַאֿפ ךַײלג םוטעמוא זיא קלָאֿפ ַא ןוֿפ ,םזינַאגרָא ןַא ןוֿפ
 :רַאֿפ רעד ךרוד ןרעװ ןזיװַאב ןעק סָאד .עסַאמ רעצנַאג רעד ןוֿפ עיצַאגערגַא
 ,ךיז ןיא טלַאהטנַא עסַאמ יד סָאװ ףָאטש םעד ןוֿפ טייקטכידעג רעטרעסערג
 ּפָא ןעװעג רעירֿפ זיא סָאװ ףָאטש ןוֿפ ךיז ןיא גנולצנַײרַא רעד ךרוד רעדָא
 לָאמ עלַא רעבָא טסילש סעצָארּפ רעד .ןעלטימ עדייב ךרוד רעדָא ,טרעדנוזעג
 ,גנוגעװַאב רעװיטַאלער ןוֿפ רעװנַא ןַא ןַײא

 יד ןֿפוא םענעגייא םעד ףיוא ךיז ןקינײארַאֿפ טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא
 סָאד ןעעז רימ .,טלייטעצ ךיז טָאה עסַאמ יד עכלעוו ףיוא ,ןלייט ערעדנוזַאב
 .וצ ןעגנַאגעגנָא זיא סָאװ ,ןטילעטַאס ןוא סעטענַאלּפ ןוֿפ גנורימרָאֿפ רעד ןיא
 .ןענוז יד רעכלעװ ןוֿפ ,ַאלובענ רעד ןוֿפ עיצַארטנעצנָאק רעד טימ ןעמַאז
 ערעדנוזַאב ןוֿפ סקּוװ םעד ןיא סע ןעעז רימ ;ןעמוקעגסױרַא זיא םעטסיס
 ןיא סע ןעעז רימ ;םוינַאגרָא ןדעי ןוֿפ סקּוװ םעד טימ קיטַײצכַײלג ןענַאגרָא

 עלעיצעּפס ןוֿפ ןוא סרעטנעצ עלעירטסודניא עלעיצעּפס ןוֿפ ןגַײטשֿפױא םעד
 ןוֿפ גַײטשֿפױא םעד טימ ןדנוברַאֿפ זיא סָאװ ,גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ ןסַאמ
 יניא עלַאקָאל רעקינייװ רעדָא רעמ ַא טײלגַאב לָאמ עלַא ,טֿפַאשלעזעג רעדעי
 ,עיצַארגעטניא ענײמעגלַא יד עיצַארגעט

 םעד ןוֿפ ןלײטדנַאטשַאב יד ןשיוצ טייקטנעָאנ רערעסערג רעד ץוחַא ןוא
 עגנע עטרעסערגרַאֿפ ַא טרעװ ,לייט ןדעי ןוֿפ ןלײטדנַאטשַאב יד ןוא ןצנַאג
 ןשיװצ טייקיגנעהּפָא עקיטַײזנגעק ַא טֿפַאש סָאװ ,ןלייט יד ןשיװצ עיצַאניבמָאק
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 עשינַאגרָאמוא יד ןיא לקנוט ןָא ךיז טעז טײקיגנעהּפָא עקיטַײזנגעק יד טָא .ייז
 יד ןיא רָאלק טרעװ יז רעּבָא ,עשידרע יד ַײס ,עשלמיה יד ַײס ,ןצנעטסיסקע
 :סנבעל עטסקירעדינ יד ןוֿפ .ןצנעטסיסקע עשינַאגרָא  רעביא ןוא עשינַאגרָא
 ךרוד גנולקיװטנַא דַארג רעד ךיז טריזירעטקַארַאכ ףױרַא רעטַײװ זיב ןעמרָאֿפ
 עװיטַארעּפָאָאק ַא ןעמַאזוצ ןלעטש ןלייט ערעדנוזַאב יד ןכלעוו ןיא ,דַארג םעד
 ןבַײלב עכלעוו ,םיאורב ענעי ןוֿפ קידנביײהנָא ,טיושרָאֿפ רעד ,גנולמַאזֿפיונוצ
 יד ֹוצ זיב ,רעקיטש ףױא ייז טדַײנשעצ ןעמ ןעװ ,ןלייט ערעייז ןיא ןבעל
 ,רעּפרעק ןוֿפ לייט ןשּפיה ַא ןרילרַאֿפ יז ןעװ ,ןברַאטש סָאװ ןשינעֿפעשַאב
 ,לייט םעניילק ַא ןרילרַאֿפ יז ןעװ וליֿפַא ,ןברָאדרַאֿפ טרעוו :לבעג רעייז ןוא
 :עטניא רעמ רָאנ טינ ןענַײז עכלעוו ,ןשינעֿפעשַאב ענױזַא וצ טירשרָאֿפ ַא זיא
 .עטניא רעמ ךיוא רָאנ ,גנוקינײארַאֿפ רעכעלרעּפרעק רעייז ןוֿפ טרּפ ןיא טרירג
 רַאֿפ רעדעי ןבעל עכלעװ ,ןענַאגרָא ןוֿפ ןעײטשַאב ייז סָאװ טימרעד טרירג
 טסַארטנָאק רעכעלנע ןַא ןַארַאֿפ זיא סע זַא .ןרעדנַא םעד ךרוד ןוא ןרעדנַא םעד
 וצ קיטיינ טיג זיא ,ןטֿפַאשלעזעג עטלקיװטנַא ןוא עטלקיװטנַא :טיג ןשיװצ
 רַאֿפ טלוב זיא ןלייט יד ןוֿפ גנוסַאּפוצ ערעסערג ץלַא יד :תויטרֿפב ןזַײװַאב
 קיטכיר זיא ענעגייא סָאד זַא ,ןזַײװּוצנָא זיולב גונעג ןַײז זומ סע ןוא ,ןעמעלַא
  טּפַאשנסיװ רעד ןגעװ ,לשמל יװ ,ןעגנוֿפַאש עכעלטֿפַאשלעזעג יד עגונב ךיוא
 עדעי סָאװ ,ןעניז םעד ןיא רָאנ טינ טרירגעטניא קרַאטש ןרָאװעג זיא סָאװ
 ,סעיציזָאּפָארּפ עקידנעגנעהּפָא קיטַײזנגעק ןוֿפ טלעטשעגֿפױנוצ זיא גנולייטנַילא
 קיטַײזנגעק ןעגַײז ןעגנולייטנַײא ענעדײשרַאֿפ יד סָאװ ,ןעניז םעד ןיא ךיוא רָאנ
 ןָא ןעגנושרָאֿפ ערעדנוזַאב ערעייז ןריֿפנָא טינ ןענעק ייז סָאװ ,קיגנעהּפָא
 ,ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא ףליהטימ
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 יעג טלדנַאהַאב ןענַײז סָאװ ןעגנורעדנע יד ןטײלגַאב עכלעוו ,ןטרָאס ערעייו

 טרירָאנגיא ןצנַאג ןיא רעטציא זיב ןענַײז ,לטיּפַאק ןטצעל םעד ןיא ןרָאװ

 טינ ייז ןענַײז ,הקיּתשב ןרָאװעג טנעקרעדנָא ןענַײז ייז ביוא רעדָא ,ןרָאװעג

 ןבירשַאב זיא ןצנַאג ןדעי ןוֿפ עיצַארגעטניא .שוריֿפב ןרָאװעג טנעקרעדנָא

 יד ןוֿפ עיצַארגעטניא רעד טימ קיטליגכַײלג רָאֿפ טמוק סע יװ ,ןרָאװעג

 סצנַאג רעדעי טמוק יו רעבָא .ךיז טלייטעצ עצנַאג סָאד עכלעוו ןיא ,ןלייט

 גנולדנַאװרַאֿפ עגידרעװקרעמ רעמ ַא זיא סָאד !ןלייט ןיא ןלייטעצ וצ ךיז

 -עגֿפױנוצ ַא ןיא םענעטלַאהעגֿפױנוצ-טינ ַא ןוֿפ גנַאגרעביא רעד רעדייא

 טזָאל ,םעד ןגעוו טשינרָאג טגָאז סָאװ ,עלֹומרָאֿפ ַא ןוא ;דנַאטשוצ םענעטלַאה

 .ןרעוװו טרילומרָאֿפ ןֿפרַאד סָאװ ,ןעגנונַײשרעד טֿפלעה ַא יװ רעמ סיוא
 .ןעלדנַאהַאב רעטציא רימ ןֿפרַאד ןעגנונַײשרעד טֿפלעה ערעסערג יד טָא

 :ָאנוֿפ:רעדיוו עקיטייװצ ענעי טימ ןוט וצ רימ ןבָאה לטיּפַאק םעד טָא ןיא

 רעד טימ ןעמַאזוצ רָאֿפ ןעמוק סָאװ גנוגעװַאב ןוא ףָאטש ןוֿפ ןעגנולייטרעד

 רעייז ןיא תעב זַא ,ןעזעג ןבָאה רימ ,גנולײטרעדנַאנוֿפ:רעדיװ רעקיטשרע
 2ײטרעדנַאנוֿפ:רעדיװ עקיטייוצ יד ןכַאמ ןטַאגערגַא ענעטלַאהעגנעמַאזוצ:טינ

 סָאװ ,ןטַאגערגַא ןיא ןֿפַאשעג ןרעוו ,ןעגנוקריוו עקילַײװצרוק זיולב ןעגנול

 ?געמַאזוצ רעייז טינ ,דנַאטשוצ ןלעטימ ןסיוועג ַא ןָא ןטלַאה ןוא ןכייוגרעד

 ויטַאלער ַא ןוֿפ ןטַאטלוזער ,ןטלַאהעגנעמַאזוצ .טינ רעייז טינ ןוא ןטלַאהעג

 עקידרעטַײװ רעזדנוא ןוא .,ַײבעג ןיא ןעגנורעדנע -- רעטקַארַאכ ןקיטֿפַאהרעױד

 =יבעג יד טָא רַאֿפ קורדסיוא רעלַאסרעוװינוא רעד זיא סָאװ --- ןַײז זומ עגַארֿפ

 ?ןעגנורעדנע
 עטצעזעגֿפױנוצ, ןעמָאנ םעד ןיא ןגעלעג ןיוש ןיא רעֿפטנע רעד

 יָאװע עכַאֿפניא סלַא טנכייצַאב ןבָאה רימ סָאװ ,טימרעד ןיוש .?עיצולָאװצ
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 סָאװ ,גנוגעװַאב ןוֿפ גנוטײרּפשעצ ןוא ףָאטש ןוֿפ עיצַארגעטניא ענעי עיצול

 הקיּתשב זיא ,ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ:רעדיװ עקיטייװצ ןוֿפ טײלגַאב טינ זיא

 ?ײטרעדנַאנוֿפ . רעדיוװ עקיטייוװצ רָאֿפ ָאי ןעמוק סע ןעו זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג

 זיא סע תעב בױא זַא ,רָאלק זיא סע ,טײקטריצילּפמָאק ַא טרעװ ,ןעגנול

 רענעטלַאהעגֿפױנוצ ַא ןיא טײקנטלַאהעגֿפױנוצ : טינ ןוֿפ גנורעדנע ןַא ןעגנַאגעגנָא

 טיג עסַאמ יד טָאה ,ןעגנורעדנע ערעדנַא ןעגנַאגעגנָא ךיוא ןענַײז ,םרָאֿפ

 יָאּפָארּפ יד .קימרָאֿפליֿפ ןרעװ טזומעג טָאה רָאנ ,קימרָאֿפנײא ןבַײלב טנעקעג

 -רעדנַאנוֿפ . רעדיװ עקיטשרע יד זַא ,ןגָאז ,עקיבלעז יד ןוא ענייא זיא עיציז

 סנייא ץלַא זיא ,ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ - רעדיוװ עקיטייווצ ןוֿפ טײלגַאב זיא גנולייט

 .נָאק ַא ףיוא ןטײרּפשעצ ַא ןוֿפ גנורעדנע רעד טימ ןעמַאזוצ זַא ,ןגָאז וצ יו

 ַא ןיא ןקיטרַאנײא ןַא ןוֿפ גנורעדנע ןַא רָאֿפ טמוק דנַאטשוצ ןטרירטנעצ

 ןרעװ עסַאמ רעד ןוֿפ ןלײטדנַאטשַאב יד תעב ,דנַאטשֹוצ ןקיטרַאנדײשרַאֿפ

 " ,טריצנערעֿפיד ךיוא ייז ןרעװו ,טרירגעטניא

 רַאֿפ ַא רָאֿפ טמוק םעטסיס -ןרעטש רעזדנוא ןיא םוטעמוא זַא 7 9

 ,ןזַײװַאב סָאװ ,ןטסַארטנָאק יד ןוֿפ ךיז טײטשרַאֿפ ,רוטקורטס ןוֿפ טייקנדייש

 סָאװ ,סַאלובענ ןבָאה רימ .עיצַאגערגַא ןוֿפ סעצָארּפ ַא ריא ןיא רָאֿפ טמוק סע זַא

 ,עלַאריּפס ןענַײז סָאװ ,ערעדנַא ןוא ,קיסעמלגער טינ ןוא טײרּפשעצ ןענַײז

 .טימ ערעייז סָאװ ,ןרעטש סעּפורג ןבָאה רימ ,װ"זַאא עקיטרַארודּכ ,עקיטרַאגניר

 עלַא ןיא טרירטנעצנָאק ןענַײז סָאװ סעּפורג ערעדנַא ןוא ,טײרּפשעצ ןענַײז רעדילג

 רעטנוא ךיז ןדייש סעּפורג יד .ךעלטניב עכעלדנור עטקַאּפעג - גנע זיב ןדַארג

 טנזיוט עכעלטע ןטלַאהטנַא סָאװ ,ענױזַא ןוֿפ -- רעדילגטימ ערעייז ןוֿפ לֶאצ ןיא

 יד ןשיװצ .ןרעטש ייווצ יו רעמ טינ ןטלַאהטנַא סָאװ ,ערעדנַא זיב ,ןרעטש

 .סיוא ןוא עכעלקריוו ,ןטסַארטנָאק עסיורג ןַארַאֿפ ןענַײז ןרעטש עלעודיווידניא

 ,ןרילָאק עכַײלג-טינ ערעייז ןוֿפ ןעגנירד ןעק ןעמ ןוא } סיירג ןיא ,עקידנעעז

 ןַארַאֿפ ןענַײז סע זַא ,סרעטקעּפס עכַײלג:טינ ערעייז ןוֿפ ךיױא יװ

 .נדײשרַאֿפ ץֹוחַא ןוא .ןדנַאטשוצ עשיזיֿפ ערעייז ןיא ןטסַארטנָאק ךס ַא

 .ןטײקיטרַאנדײשרַאֿפ ענײמעגלַא ןַארַאֿפ ךיוא ןענַײז םיטרּפ ןיא טײקיטרַא

 ,סַאלובענ ךס ַא ןַארַאֿפ ןענַײז ןעלמיה יד ןוֿפ ןטנגעג עקינייא ןיא

 ןעמיור עשלמיה יד ןענַײז ָאד .ןרעטש זיולב ןַארַאֿפ ןענַײז ערעדנַא ןיא תעב

 ןוויטאלער א ןיא ןרעוו ןענַאטשרַאֿפ ןזומ ,טכיורבעג ָאד ןרעוו סָאװ ,ןענימרעט יד *

 טײקטײרּפשעצ ןוֿפ דנַאטשוצ ןטולַאסבא ןא ןיא ךאז ןַײק ןוֿפ טינ ןסײוו רימ יו יוזא .ןעניז

 ןיולב יו שרעדנא ןַײז טינ לָאמ ןײק גנורעדנע יד ןעק ,עיצארטנעצנָאק רעטולָאסבא ןיא רעדָא

 וצ רערענעלק א ןוֿפ ,דנַאטשוצ ןטײרּפשעצ רעקינײוװ א וצ ןטײרּפשעצ רעמ א ןוֿפ גנורעדנע ןא

 ץײװ ןצנעטסיסקע עטערקנָאק םוש ןייק תויה ,ךיוא יוזַא ןוא ,טײקנטלאהעגֿפױנוצ רערעסערג א

 ןוא ,קימרָאֿפנײא םוקלוֿפ טינ זיא ךאז ןייק תויה }טײקכַאֿפנײא רעטולָאסבא ןיא טינ זדנוא ךיז

 ךעלבעטשכוב גנודעדנע יד זיא ,טײקימרָאֿפנַײא עקיונעטשלוֿפ ןײק טינ ץעגרע ןיא ןעניֿפעג רימ

 "ףַאֿפ רערעטַײװ וצ רעדָא טײקימרָאֿפליֿפ רעמ וצ ,טײקטריצילּפמָאק רערעסערג ַא וצ לָאמ עלא

 ןעניז ןיא ןבָאה קידנעטש רעזעל רעד זומ שינערָאװַאב יד טָא ,טײקיטרַאנויײש
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 ןוא סַאלובענ ןוֿפ סעיצַאגערגַא עטכידעג רימ ןעעז טרָאד ןוא ,קידייל טעמּכ
 ,ןעמַאזוצ ןרעטש

 .נעצנָאק ןַײז ןוֿפ ךשמ ןיא זיא םעטסיס-ןענוז רעזדנוא ןוֿפ ףָאטש רעד
 .עצ ,דִיָארעֿפס-זַאג רעקידנריגערגַא רעד ,קימרָאֿפליֿפ רעמ ןרָאװעג עיצַארט
 טייקטכידעג ןיא םיקוליח עקיטנעק רעמ קידנעמוקַאב ,גנונעװַאּב ןַײז קידנטײרּפש
 :רעביא ןוא ,קיגיײװסױא םעד ןוא קיניײװעניא םעד ןשיװצ רוטָארעּפמעט ןוא
 .עגכרוד טָאה ,עסַאמ ןַײז ןוֿפ ןלייט עקימרָאֿפ:גניר טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ קידנזָאל
 סע זיב ,דַארג ןיא ןוא לָאצ ןיא טרעסערגרַאֿפ ךיז ןבָאה סָאװ ,םיקוליח טכַאמ
 ןוא סעטענַאלּפ ,ןוז ןוֿפ עּפורג עטריזינַאגרָא עקיטציא יד טלקיװטנַא ךיז סָאה
 ענעדײשרַאֿפ ןיא סױרַא ךיז טזַײװ ןוֿפרעד טײקיטרַאנדײשרַאֿפ יד ,ןטילעטַאס
 יד ןוא ןוז רעד ןשיוצ ןטסַארטנָאק ערעַײהעגמוא ןַארַאֿפ ןענַײז סע .ןעמרָאֿפ
 םעד ןוֿפ ןטסַארטנַאק ערענעלק ךיוא יװ ,גָאװ ןיא ןוא סיירג ןיא סעטענַאלּפ
 .ַאלּפ יד ןשיװצ ןוא ,רערעדנַא רעד ןוא עטענַאלּפ ןייא ןשיװצ טרָאס ןקיבלעז
 ןשיװצ ןַארַאֿפ זיא טסַארטנָאק רעקידרעטַײװ ַא .ןטילעטַאס ערעייז ןוא סעטענ
 ָאד ןיא סע ןוא ;רוטַארעּפמעט ןוֿפ טרּפ ןיא סעטענַאלּפ יד ןוא ןוז רעד
 ענייא רעטנוא ךיז ןדייש ןטילעטַאס ןֹוא סעטענַאלּפ יד זַא ,ןעמענוצנָא דנורג ַא
 עמוס רעד ןיא ךיֹוא יװ ,ץיה רענעגייא רעייז ןוֿפ דַארג ןיא ערעדנַא יד ןוֿפ
 ךיז ןדייש ייז זַא ,ןעניז ןיא קידנבָאה ,ןוז רעד ןוֿפ ןעמוקַאב ייז סָאװ ץיה
 ןוֿפ ןגייבנַײא יד ןיא ,סעטיברָא ערעייז ןוֿפ ןגייבנַײא יד ןיא ךיוא רעטנוא
 :וצ ןשיזיֿפ רעייז ןיא ןוא ןטעטיװַארג עשיֿפיצעּפס ערעייז ןיא ,ןסקַא ערעייז
 ןֿפַאשעג ןענַײז סע סעיצַאקילּפמָאק ענעדיײשטנַא ערעסָאװ ,רימ ןעעז ,לעטשֿפױנ
 ,ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ.רעדיװ עקיטייוװצ ענעי ךרוד םעטסיס:ןענוז רעד ןיא ןרָאװעג
 .ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ;רעדיװ עקיטשרע יד טײלגַאב ןבָאה סָאװ

 ,עיצַארטסוליא רעשיטעטָאפיה רעד טָא ןוֿפ קידנעיײגרעביױֵא .118 8
 םעניימעגלַא םעד קידנכַאװשּפָא טינ ,טרעװ ריא טיול ןעמעננָא ןעק ןעמ עכלעוו
 ןעק ןעמ עכלעװ ןגעק ,תויַאר סַאלק ַא וצ ןײגרעטנורַא רימָאל ,טנעמוגרַא
 ,תונעט ןעגנערב רעקיניײװ

 עסַאמ ַא ןעוועג לָאמַא זיא דרע יד זַא ,ןַײא טציא ןעמיטש ןגָאלָאעג עלַא
 ץלַא ךָאנ ןענַײז ןלייט עטסקינײװעניא עריא זַא ןוא ףָאטש םענעצלָאמשעצ ןוֿפ
 ריא ןיא ,סע טסײה ,הליחּתכל .דנַאטשוצ ןקידנענערב ַא ןיא ןוא קיסילֿפ
 טמוק סָאװ ,עיצַאלוקריצ רעד תמחמ ןוא ,קיטרַאנײא ךרע יֿפל ןעוועג דנַאטשַאב
 .עּפמעט ריא ןיא קיטרַאניײא ןַײז טזומעג יז טָאה ,ןטײקיסילֿפ עסייה ןיא רָאֿפ
 זיא סָאװ ,רעֿפסָאמטַא ןַא ןוֿפ טלגנירעגמורַא ןַײז טזומעג ךיוא טָאה יז ,רוטַאר
 ןײװלייט ןוא ,רעסַאװ ןוא טֿפול ןּוֿפ ןטנעמעלע יד ןוֿפ זַײװליײט ןענַאטשַאב
 ןיא ןעמרָאֿפזַאג ןָא ןעמענ סָאװ ןטנעמעלע ערעדנַא ענעדײשרַאֿפ יד ןוֿפ
 בייהנָא ןיִא זיא סָאװ ,גנולַארטשסיױא ךרוד גנוליקּפָא יד ,ןרוטַארעּפמעט עכיוה
 ןַא זַײװרעקיטיײג טרעדָאֿפעג ךָאד טָאה ,רָעטציא יװ רעכיג ךס ַא ןעוועג וליֿפַא
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 ןריֿפ טזומעג טָאה ןוא גנורעדנע עטמיטשַאב ַא ןֿפַאש וצ טַײצ ערעַײהעגמוא

 ,ץיה ןַײז ןרילרַאֿפ טנעקעג סנטסרעמ טָאה סָאװ לייט םעד ןדיישרעטנוא וצ

 ,טזָאלרעד טָאה סָאװ ,גנוליקּפָא עקידרעטַײװ ַא ,דרע רעד ןוֿפ ךַאלֿפרעביײא םעד

 ןבָאה סָאװ ,רעֿפסָאמטַא רעד ןוֿפ ןטנעמעלע עלַא ריא ףיוא ןצעזּפָא ךיז ןלָאז סע

 ,רעסַאװ סָאד ןצעזּפָא ךיז לָאז סע ,ףוסל ןוא ,ןרעװ טעװעטרַאהרַאֿפ טנעקעג

 ןַײז םרוג םורַא ױזַא טזומעג טָאה ,טֿפול רעד ןוֿפ טלײטעגּפָא ךיז טָאה סָאװ

 ךיז טָאה גנוטרַאהרַאֿפ יד יװ ױזַא ןוא .עיצַאיצנערעֿפיד עקיטנעק עטייווצ ַא

 םורַא ךעלמענ ,ךַאלֿפרעביײא םעד ןוֿפ ןלייט ערעליק יד ףיוא ןביײהנָא טוומעג

 עשיֿפַארגָאעג עטשרע יד ןעמוקסיורַא טזומעג ןֿפוא םעד ףיוא ןבָאה ,ןסולָאּפ יד

 | ,םיקוליח
 שטָאכ עכלעוו ,טײקנדײשרַאֿפ רערעסערג ַא ץלַא ןוֿפ ןליּפשַײב יד טָא וצ

 ךָאד ייז ןענעק ,ףָאטש ןוֿפ ןצעזעג עטנַאקַאב יד ןוֿפ טריֿפעגסױרַא ןרעוו יז

 ,ןטקַאֿפ ייר עטיירב ַא ףיסומ עיגָאלָאעג זיא ,עשיטעטָאּפיה יװ ןרעװ טכַארטַאב

 זיא דרע רעד ןוֿפ ַײבעג רעד .וויטקודניא ןרָאװעג טלעטשעגטסעֿפ ןענַײז סָאװ

 גנורעמרַאֿפ רעד ךרוד ןרָאװעג טריצילּפמָאק רעמ ןרעדנַא םעד ךָאנ דָאירעּפ ןייא

 רעמ ןרָאװעג רעטַײװ זיא ןוא ;ערָאק ריא ןרימרָאֿפ עכלעװ ,ןטכיש יד ןוֿפ

 סָאװ ,ןטכיש יד טָא ןוֿפ עיציזָאּפמָאק רעטרעסערגרַאֿפ רעד ךרוד קיכַאֿפליֿפ

 .ןצגנולקערבעצ עטלַא יד טימ טשימעגֿפױנוצ ןלַאירעטַאמ עַײנ ןוֿפ ןרָאװעג ןענַײז

 גנוקריוו רעד ךרוד ןרָאװעג טרעסערגרַאֿפ קרַאטש זיא טײקיטרַאנדײשרַאֿפ יד

 ,דרע רעד ןוֿפ קעדוצ םעד ףיוא רעטנעצ םענעצלָאמשעצ ץלַא ךָאנ םעד ןוֿפ

 עקידרעירֿפ ןוֿפ טײקנדײשרַאֿפ עסיורג ַא רָאנ טינ טכַארבעגסױרַא טָאה סַאװ

 ,ןעלקניוו עלַא רעטנוא ןטכיש עטצצזענּפָא ןוֿפ סױטשֿפױא ןַא ךיוא רָאנ ,ןזלעֿפ

 .מוא ןוא ןעגנולעטשרעביא לָאצ ַא ןָא ,ןרעדָא -לַאטעמ ,ןכָארבנַײא ןֿפַאשעג טָאה

 .ןטייקיסעמלגער
 דרע רעד ןוֿפ ןַאלֿפרעביײא רעד זַא ,ןגָאלָאעג יד זדנוא ןענרעל רעדיוו

 .גרעב עטסטלע יד זַא ;גנבײהֿפױא ןיא ןדײשרַאֿפ רעמ ץלַא ןרָאװעג זיא

 יד ןענַײז ןעיַאלַאמיה ןוא טעדנַא יד ןוא ,עטסנעלק יד ןענַײז סעמעטסיס

 :עגרָאֿפ ןענַײז ןעגנורעדנע עכעלנע זַא ,ןעמענוצנָא ךיוא זיא סע ןוא ;עטסגנַיי

 רעכעלרעהֿפיואמוא רעד טָא ןוֿפ טַאטלוזער ַא יװ .ןַאעקָא ןוֿפ קעד ןֿפױא ןעמוק

 םעד ןוֿפ לייט רערעסערג ןייק זַא ,טציא רימ ןעניֿפעג ,םיקוליח ןוֿפ גנורעמרַאֿפ

 ןיא טינ ,ליײט רעדנַא ןייק וצ ךַײלג טינ זיא דרע רעד ןוֿפ ךַאלֿפ ןטקעדעגּפָא

 ןוא ;עיציזָאּפמָאק רעשימעכ ןיא רעדָא ַײבעג ןשיגָאלָאעג ןיא טינ ,רוטנָאק

 לַײמ ןוֿפ ןרָאטקַארַאכ עלַא יד טָא ןיא ךַאלֿפרעבײא רעד ךיז טַײב ֿבור סָאד

 : ,לַײמ וצ
 .ןטַאמילק יד ןיא דיישרעטנוא ןַא ןעמוקעגרָאֿפ ךיוא זיא קיטַײצכַײלג

 ,ןרָאװעג טרַאה זיא ערָאק ריא ןוא טליקעגּפָא ךיז טָאה דרע יד יװ דלַאב ױזַא

 ריא ןוֿפ ןְלייֵט יד ןשיװצ רוטַארעּפמעט רעד ןיא םיקוליח ןרָאװעג ןענַײז

 סָאװ ,ןלייט ערעדנַא יד ןוא ,ןוז רעד ןוֿפ ץיה רעמ ןגירק סָאװ ,ןַאלֿפרעבײא
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 ןטסַארטנָאק עקיטנעק ןרָאװעג טַײצ רעד טימ ןענַײז ױזַא ,רעקינײװ ןגירק
 רעמוז ןוא רעטניוװ ּוװ ,ןטנגעג ןוא יינש ןוא זַײא ןקידנעטש ןוֿפ ןטנגעג ןשיווצ
 רעייז ןוֿפ טעיניל יד טול ,רָאי ןוֿפ ןדָאירעּפ עסיוועג ןיא רדסּכ ךיז ןטַײב
 דיישרעטנוא ןכעלקרעמ ַא םיוק טימ רעמוז ךָאנ טמוק רעמוז ּוװ ןוא ,טיירב
 טרָאד ןוא ָאד רָאֿפ ןעמוק סָאװ ,ןלָאט ןוא גרעב יד וצרעד .טַײצנשיװצ ַא ןוֿפ
 רעקיסעמלגערמוא ןַא וצ טריֿפעג ןבָאה סָאװ ןוא דרע רעד ןוֿפ ערָאק רעד רעביא
 :עדנע ענעדײשרַאֿפ טכַארבעגטימ ךיוא ןבָאה ,השבי ןוא םי ןוֿפ גנולײטרַאֿפ
 ןוא .סעיניל.טיירב יד ןוֿפ ּפָא ןעגנעה סָאװ ענעי ץוחַא ,טַאמילק ןיא ןעגנור
 יד ךרוד ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא ןעגנורעדנע ענױזַא ןוֿפ ייר עקידרעטַײװ ַא ךָאנ
 ןיא ןבָאה עכלעוו ,רעדנעל יד ןוֿפ ךייה רעד ןיא םיקוליח עטרעסערגרַאֿפ ץלַא
 ןטַאמילק עשיּפָארט ןוא עקיסעמ ,עשיטקרַא טכַארבעג רעצעלפ ענעדײשרַאֿפ
 .לוזער עניײמעגלַא יד .ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא לַײמ עכעלטע ןוֿפ קחרמ ַא ףיוא
 עריא טָאה טנגעג עסיורג רעדעי סָאװ ,ןענַײז ןעגנורעדנע יד טָא ןוֿפ ןטַאט
 טנגעג רעדעי ןיא טרָא רעדעי סָאװ ןוא ,ןעגנוגנידַאב עשיגָאלָארָאעטעמ ענעגייא
 עקיזָאד יד עגונב ערעדנַא יד ןוֿפ רעקינייװ רעדָא רעמ רעטנוא ךיז טדייש
 ןיא ןוא ןכירטש ערעסיוא ענַײז ןיא ,רוטקורטס ןַײז ןיא ךיוא ןוא ,ןעגנוגנידַאב
 ,ןדָאב ןַײז ןוֿפ רעטקַארַאכ

 .יישרעד יד סָאװ ,דרע רעקיטציא רעד ןשיװצ זַא ,רימ ןעעז ױזַא טָא
 .עג יד טינ טנכערעגסיוא טינ ךָאנ ןבָאה ערָאק רענעדײשרַאֿפ ריא ןוֿפ ןעגנונ
 ןוא ,ןגָאלָארָאעטעמ יד טינ ןוא ןגָאלַארענימ ןוא ןגָאלָאעג יד טינ ,ןֿפַארגָא
 זיא ,טלקיװעגסױרַא ךיז טָאה יז ןענַאװגוֿפ ,רודּכ םענעצלָאמשעצ םעד ןשיװצ
 ,קיטנעק גונעג טײקיטרַאנדײשרַאֿפ ןיא טסַארטנָאק רעד

 ענעדײשרַאֿפ טסכעה ןוא עכַײרלָאצ טסכעה ,עטסרָאלק יד .119 8
 םעד טײלגַאב סָאװ ,טײקימרָאֿפליֿפ ןיא טיױשרַאֿפ םעד ןוֿפ סעיצַארטסוליא
 .סרעּפרעק עשינַאגרָא עקידעבעל יד וצ זדנוא ןלעטש ,עיצַארגעטניא ןיא טירשרָאֿפ
 יד ןוֿפ רעטנוא ךיז ןדייש סרעּפרעק עשינַאגרָא יד טָא זַא ,ןעזעג ןבָאװ רימ
 ןוא ,גנוגעװַאב רעכעלרעניא רעייז ןוֿפ עמוס רעסיֹורג רעד ךרוד עשינַאגרָא-טינ
 ?רעדיװ עקיטייװצ יד דַארג ןסיורג רָאג ַא ןיא סױרַא ייז ןזַײװ רענירעד
 ,גנוגעװַאב רעקיזָאד רעד ךרוד ךעלגעמ רעמ ןרעװ עכלעװ ,ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ
 יָעֹג ַא ןיא יז סָאװ ץוחַא ,יח:לעב רעדעי ןוא סקיוועג רעדעי ןוֿפ עטכישעג יד
 טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא עטכישעג ַא ךיוא יז זיא ,סיירג ןיא סקּוװ ןוֿפ עטכיש
 .רַאֿפ טָאה גנולדנַאװרַאֿפ יד טָא ,ןליט יד ןשיװצ םיקוליח עטרעסערגרַאֿפ ןוֿפ
 ,ןקילבנָא ענעדייש

 ןצנַאג םעד ןיא קימרָאֿפנײא טעמּכ זיא סָאװ ,עיציזָאּפמָאק עשימצכ יד
 ףיוא-טרעה ,םייח.ילעב ןוֿפ ַײס ןסקיװעג ןוֿפ ַײס לרעמעק-ןעמָאז ַא ןוֿפ ףָאטש
 ןוא ענעגָארטינ ,ןצַאזֿפױנוצ ענעדײשרַאֿפ יד ,קימרָאֿפנײא ןַײז וצ זַײװכעלסיב
 זילווכעלסיב ךיז ןלייט ,טשימעגסיוא קיטרַאנײא ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ענעגָארטינ-טינ



 809 ךשמה -עיצולָאווע ןוֿפ ץעזעג רעד

 וצ עַײנ ןֿפַאש ןוא רעצעלּפ ענעדײשרַאֿפ ןיא טלײטרַאֿפ ןדײשרַאֿפ ןרעוו ,ּפָא

 .עיצַאקיֿפידַאמ רעדָא עיצַאמרָאֿפסנַארט ךרוד ןצַאזֿפױנ

 סָאװ ,ןֿפָאטש - לַאמכָארק יד ןוא :סַײװיײא יד סױרַא ןֿפוו ןסקיוװעג ַײב

 ןיא ןוא ליֿפָארָאלכ רעמ טרָא ןייא ןיא ,רבוע םעד ןוֿפ םצע םעד ףיוגוצ ןלעטש

 ןוֿפ ןכַאלֿפרעביײא יד ןרעוו סָאװ ,ןלייט יד רעביא .ןזָאלולעצ רעמ ןרעדנַא ןַא

 ץַאלּפ ןייא ןיא יסקַאװ ףיוא טרעדנערַאֿפ ןלַאיועטַאמ עסיוועג ןרעוו ,רעטעלב

 ןוא ;רעקוצ ,טנעלַאװיװקע ןשירעמָאזיא ןַײז ןיא רעּבירַא לַאמכָארק רעד טייג

 ךרוד .ימוג ,טנעלַאװיװקע ןשירעמָאזיא רעדנַא ןַא ןיא ץַאלּפ רעדנַא ןָא ןיא

 ןיא טריציֿפידָאמ זָאלולעצ ןַײז ןוֿפ לייט א טרעוו גנורעדנע רעקיטייווצ ַא

 ןֿפור רימ סָאװ ;ףָאטש ןשיֿבורק ַא ןיא טריציֿפידָאמ טרעוו לייט ַא ןוא ,ץלָאה

 .לָאצ רעמ ךָאנ יד ןוא ,עסַאמ רעסיורג ַא ןיא סע ןעניֿפעג רימ ןעוו ,קרָאק ןָא

 ,ןטײקנדײשרַאֿפ רעטַײװ סױרַא ןֿפוו ,סױרַא ױזַא ןעמוק סָאװ ,ןצַאזֿפיוגוצ עכַײר

 .סעיצרָאּפָארּפ ענעד ײשרַאֿפ ןיא ךיז ןשימ ייז סָאװ םעד ךרוד

 ךַײלג טשרעוצ ןענַײז ןלײטדנַאטשַאב ענַײז סָאװ ,עלעייא לַאמינָא ןַא

 ,ןֿפוא ןקיבלעז םעד ףיוא שימעכ ךיז טרעדנערַאֿפ ,דנַאנַא ןשיװצ טײרּפשרַאפ

 ?רַאֿפ יד ןיא טלײטרַאֿפ ךַײלג טיג ןענַײז ןצלַאז יד ןוא סט8 ,ןלעטָארּפ ןַײז

 וצ טריֿפ ןעמרָאֿפ עשירעמָאזיא ענַײז ןוֿפ גנורעמרַאֿפ יד ןוא ,רעטרע ענעדייש

 יד ןוֿפ ךס ַא ןרימרָאֿפ עכלעוו ,סעיצַאניבמָאק ןוא ןעגנושימֿפיונוצ ערעטַײװ

 סע לַײװ ,רעלעקנוט לײט א טרעװ ָאד ,ןלייט יד ןוֿפ םיקוליח ערענעלק

 טרָאד .טולב םעניא טזָאלעצ דלַאב טרעוו סָאװ ,ןיטַאמעה ןָא ךיז טבַײלק

 ןייא ןיא .בעוועג:ןוורענ ַא ףָאטש:סַײװייא ןוא סטע8 ןוֿפ גנוקיגײארַאֿפ ַא טכַאמ

 ןוא ,עקשמָארכ ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד ףָאטש רענעגָארטיג רעד ןָא טמענ טרָא

 ןגייל ןוא עקשמָארכ רעד ןיא ןצלַאזכלַאק ןָא ךיז ןבַײלק טרָא רעדנָא ןַא ןיא

 ןרעװ סעיצַאיצנערעֿפיד טשימעכ עלַא יד טָא ,ןייב ַא ןוֿפ דנורג םעד קעװַא

 .טכַאֿפליֿפרַאֿפ רעמ ןוא טלוב רעמ טקרעמַאבמוא ןוא םַאזגנַאל

 .ןרוטקורטס עניילק רָאג יד ןוֿפ ןטסַארטנָאק ףיוא ןעמוק קיטײצנַײלג

 טינ רעירֿפ טָאה סָאװ ,ףָאטש ַא ןוֿפ ץַאלּפ םעד ןעמענרַאֿפ ןבעוועג ערעדנוזַאב

 סָאװ ,בעוועג רעדעי ןוא .,ןלייט עגַײז ןיא םיקוליח עכעלקרעמ ןייק טַאהעג

 סָאװ ,סעיצַאקיֿפידָאמ עקיטייװצ ךרוד טכַאמ ,טשרצוצ ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא

 .ןֿבעװעג ןוֿפ םיגימ-רעטגוא ןֿפַאש

 טימ ךַײלגוצ ,העירז-ןסקיוװעג רעד ןוֿפ עמזַאלּפָאטַארּפ עקידרענרעק יד

 ןדעי ןוֿפ טקנוּפ-גנונעֿפערעדנַאנוֿפ םעד טרימרָאֿפ סָאװ עמזַאלּפָאטָארּפ רעד

 .ערעדנַא יד וצ ענייא ךַײלג ביײהנָא ןיא ןעגַײז עכלעוו ,ךעלרעמעק טֿפַאש ,ץָארּפש

 יב ךיז ןקינײארַאֿפ ןוא רעכַאלּפ ןרעװ ,ןסקַאװ יז תעב  ,ייז ןוֿפ עקינייא

 רעגנעל ךסַא ןרעװ ערעדנַא ,טכיש עכעלרעסיוא ןַא ןרימרָאֿפ וצ ןדנַאר ערעייז

 טנורג םעד ןגייל וצ ,ןעלטניב ןיא טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ךיז ןדניברַאֿפ ןוא

 ןוֿפ עקיגייא ַײב ּפֶא ךיז ןסַײר ,רעגנעל ןרעוו יז רעדייא ,םעדעֿפצלַאה ןוֿפ

 ךיז טכַאמ ,רעגנעל קידנרעוו ןוא ,לטַײה טסקיגײװעניא רעייז ךעלרעמעק יז
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 ךרוד ןוא ;ךעלעגניר יײר ַא רעדָא ,בעוועגצענ ַא רעדָא ,םעדָאֿפ רעלַאריּפס ַא
 .ןרעדָא טרימרָאֿפ ןרעוו ןלעצ ענױזַא ןוֿפ גנעל רעד ןיא גנוקינײארַאֿפ רעד
 :טריצנערעֿפיד רעדיוו ןבעוועג עטריצנערעֿפיד יד ןוֿפ רעדעי טרעוו עלַײװרעד
 -- טַאלב ןוֿפ לייט ןטסקיטכיװ םעד טרימרָאֿפ סָאװ בעװעג םעד לשמל טמענ
 תעב ,ךעלרעמעק:ליֿפָארָאלכ עטקַאּפעג ןנע ןוֿפ טײטשַאב טכיש עטשרעבייא יד
 ,םָאװש ַא יװ רעטיש זיא טכיש עטשרעטנוא יד

 .רָאֿפסנַארט יד ךיוא ןענַײז רעטקַארַאכ םעניײמעגלַא ןקיבלעז םעד ןוֿפ
 ןיא זיא סָאװ ,עלעייא עטרעּפכורֿפַאב סָאד ךרוד טכַאמ סע סָאװ .,סעיצַאמ
 יד ןעװ ,הגרדמ ַא דלַאב טכיירגרעד ןוא ךעלרעמעק עכעלנע לטניב ַא בײהנָא
 יד ןוֿפ גנוטלַאּפש עטרזחעגרעביא טֿפָא ןַא .עכַײלג ןייק טינ ןרעװ ךעלרעמעק
 רעייז ןוא ,רענעלק ייז ןרעװ םעד תמחמ סָאװ ,ךעלרעמעק עקיכַאלֿפרעביײא
 עטשרע יד ףיונוצ ןלעטש טכיש רעכעלרעסיוא ןָא ןיא רעטעּפש גנוקיניײארַאֿפ
 .רַאֿפ רעדיו טרעװ טכיש רעד ןוֿפ לייט רעטסלטימ רעד ןוא ; עיצַאיצנערעֿפיד
 ןכעלנע ןַא ןוֿפ ןסעצָארּפ עוויטקַא רעמ ךָאנ ךרוד עקירעביא יד ןוֿפ ןדייש
 לָאצ ןיא סיורג וצ ,ןעגנורעדנע ףיא ןעננורעדנע ענױזַא ךרוד ,טרָאס
 :עג ןוֿפ ןסַאלקרעטנוא ןוא ןסַאלק יד ףיוא ןעמוק ,ןענעכערוצסיוא ָאד ייז
 ןעמַאװצ ןלעטש ערעדנַא יד ןיא ענייא טלקיװרַאֿפ קידנענַײז עכלעו ,ןבעוו
 .ןענַאגרָא יד

 םרָאֿפ רעד ןוֿפ ןוא םזינַאגרָא םענוֿפ םרָאֿפ רעניײמעגלַא רעד ןוֿפ ןעגנורעדנע יד
 ךעלרעמעק-ןעמָאז עלַא .ץעזעג ןקיבלעז םעד טיול רָאֿפ ןעמוק ןענַאגרָא ענַײז ןוֿפ
 ןילב רעדָא ןּפסָאנק טשרעוצ ןענַײז ןענַאגרָא עלַא ןוא עדנור טשרעוצ ןענַײז
 טײקכַאֿפנײא ןוא טײקיטרַאניײא רעקידהליחּתכל רעד טָא ןוֿפ .ךעלקיטש עדנור
 ןוֿפ גנוטכיר רעד ןיא ןלײטטּפױה ענַײז ןוא טזינַאגרָא רעד ךיז ןעװעריקרַאֿפ
 עטסערּפעגֿפױנוצ יד קעװַא טדַײנש ,רוטנָאק ןיא טײקטריצילּפמָאק ןוא טײקיכַאֿפליֿפ
 ,ןעניֿפעג ריא טעװ ,ץָארּפש ןדעי ןוֿפ דנע םַײב ןגיל סָאװ ,ןעלטעלב עגנוי
 ןוֿפ ןוא ,סעקיזוג עקיטַײז טָאה סָאװ ,קיזוג רעלַארטנעצ ַא זיא סוצלקונ רעד זַא
 ,לטעלב:ןעמולב ַא ,לטעלּבילרעכעב ַא ,טַאלב ַא יװ ןסקַאװסיױא רענייא ןעק ייז
 רעטעּפש עלַא יד טָא ןוא ;ליטסיפ ךעלבַײװ ַא רעדָא לגנעטש רעכעלנעמ ַא
 ךיוא ןרעדנע אֿפוג ןצָארּפש יד .עכַײלג בײהנָא ןיא ןענַײז ןלייט ענעדײשרַאֿפ
 רעקינייװ רעדָא רעמ טרעוװ גײװצ רעדעי תעב ןוא ;םרָאֿפ עכַײלג הליחּתכל רעייז
 סקיועג ןוֿפ לייט רעטקעדעגּפָא רעצנַאג רעד טרעו ,עקירעביא יד ןוֿפ ןדײשרַאֿפ
 ,לייט ןטקעדרַאֿפ םעד ןוֿפ ןדײשרַאֿפ

 יד ןוֿפ רענייא .םייח-ילעב ןוֿפ ןענַאגרָא יד עגונב ךיוא סע זיא יױזַא
 עכלעװ ,ךעלסיֿפ טָאה ,ליּפשַײב םוצ ,(ַאטַאלוקיטרַא) םייח.ילעב עטרעדילגעג)
 ןַא ןרימרָאֿפ יז -- ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא ןדיישרעטנוא טינ הליחתכל ןעק ןעמי

 יז ןשיװצ ףיוא ןעמוק ןעגנורעדנע עקידנעטש ךרוד רעבָא .הרוש עקיטרַאנייא
 ,רַאמָא ןוא בַארק םעד ַײב סע ןעעז רימ יװ ,םרָאֿפ ןיא ןוא סיירג ןיא םיקוליח
 ןוא ןעלגילֿפ יד .טקַאֿפ ןקיבלעז םעד סױרַא ךיוא ןזַײװ םיאורב עקידהרדש יד
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 יד ןוֿפ סױרַא ןצָארּפש יז ןעװ ,םרָאֿפ עקיבלעו יד ןבָאה לגױֿפ ַא ןוֿפ סיֿפ
 .רבוע םעד ןוֿפ ןטַײז

 עטלוב יח .לעב רעדעי ןוא סקיװעג רעדעי ןיא רימ ןעניֿפעג ױזַא
 :רעדיוו עקיטשרע יד ןטײלגַאב סָאװ ,ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ - רעדיוו עקיטייווצ
 ןיא ;ןלײט ייװצ ןשיװצ קוליח רעטשרע ןַא טמוק סע .,ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ
 ױזַא דלַאב ןרעװ עכלעװ ,םיקוליח ערעדנא ןעמוק ןלײט יד טָא ןוֿפ ןדעי

 :ָאעג ַא ןיא םיקוליח ןוֿפ גנורעמרַאֿפ עכעלנע ןַא ןוא ,עטשרע יד יװ קיטנע
 עטריצילּפמָאק ענעי טכײרגרעד טרעװ סע זיב ,עיסערגָארּפ רעשירטעמ
 זיא סָאד .דנַאטשוצ םענעסקַאװרעד םעד טרימרָאֿפ סָאװ ,עיצַאניבמָאק
 סָאװ ,קנַאדעג ַא קידנריֿפ רעטַײװ ,ןכַאז עקידעבעל ײלרעלַא ןוֿפ עטכישעג יד
 ,ןיװַאב רעעבכ ןָאֿפ ןוא ףלָאוו ןבָאה ,טכַארבעגסױרַא טָאה יעוורַאה
 דנַאטשוצ ַא ןוֿפ רעבירַא טייג עיצולָאװע ןַײז ןוֿפ ךשמ ןיא םזינַאגרָא רעדעי זַא
 רוד רעקיטנַײה רעד .טײקיטרַא .ליֿפ ןוֿפ דנַאטשוצ ַא ןיא טײקיטרַאניײא ןוֿפ
 * ,תמא םעד טָא ןעמונעגנָא קימיטשגַײא ןבָאה ןגָאלָאיב ןוֿפ

 ןבעל ןוֿפ ןעמרָאֿפ עלעודיווידניא ןוֿפ רעבירַא ןעייג רימ ןעו ,190
 ןיא ךיוא ןָא ךיז טעז ץעזעג רעקיבלעז רעד יצ ,ךיז ןגערֿפ ןוא ללכב ןבעל וצ
 .ילעב ןוא ןסקיוװעג ענרעדָאמ יד יצ -- סעיצַאטסעֿפינַאמ ענַײז ןוֿפ לבמַאסנַא םעד
 יד יצ ןוא ,עטלַארוא יד רעדייא ןרוטקורטס טגעדײשרַאֿפ רעמ ןבָאה םייח

 יַּפיוא סרעעב ןָאֿפ טימ ןרָאװעג טנַאקַאב ןיב ךיא ןעוו ,1852 רָאי ןיא ןעוועג זיא סע *

 ןעועג לָאמ עלַא ויא ץעזעג ןוֿפ טײקלאסרעוויגוא יד ,פיצנירּפ םעניימעגלא םעד טָא ןוֿפ קורד

 טינ בוא הקיתעב ,גנוניימ עוויטאלערָאק 8 ךיז טימ ןגָארטעג טָאה סָאװ ,טאלוטסָאּפ א רימ ַײב

 רעדעי זַא ,גנוטּפיוהאב יד סָא .רוטאנ רעצנאג רעד ןיא דָאטעמ ןוֿפ טייקינײא רעד ןגעוו ,שוריֿפב

 טָאה ,קיטראנוײשראֿפ זללוװכעלסיב טרעוו ,קיטראגייא הליחתכל זיא סָאװ .,יחילעב ןוא סקיוועג

 רעירֿפ ןענַײז עכלעװ ,ןעקגאדעג עטלמאזעגנָא ןשיװצ עיצאניורַאָצק ןוֿפ סעצָארּפ 8 טקעװרעד

 ן+ לײט) "סקיטאטס לאישָאס;} ןיא ,תמא .טריזינאגרָא זלװלײט זיולב רעדָא טריזיגאגדָא טינ ןעוועג

 גנולקיווטנא יד ןעגַײז ,עלומרָאֿפ סרעעב ןָאֿפ טנגעגאב בָאה ךיא רעדיײא ןביושעג ,(62 8

 *עג ןבירשאב םזינַאגרָא ןכעלטֿפַאשלעזעג םעד ןוֿפ גנולקיווטגא יד ןוא םזינַאגרָא םעגלצנייא ןַא ןיֿפ

 ןוֿפ ןוא ,טײקטריצילּפמָאק וצ טײקכַאֿפנײא ןוֿפ טירשרַאֿפ א ןיא ןעיטשאב עדיײב יז יוװ .,ןרָאװ

 סָאװ ,לעלאראפ א -- ןלײט עכעלנעיטיג עקיגגעהּפָא-קיטַײזנגעק וצ ןלײט עכעלנע עקיגנעהּפָאמוא

 "טעברא רעד ןוֿפ גנולײטנַײא רעשיגָאלָאייֿפ; רעד ןוֿפ ערעל סדראוודע-ענלימ ןיא ןגעלעג זיא

 עשינַאגרָא-רעביא ערעדנא ףיוא ןדנעװנָא טזָאלעג ךיז טָאה גנוטפיוהאב עקיזָאד יד םגה רעבָצ

 עשינַאגרָאמוא ףיוא ןדנעװנָא ןענעק סע לָאז ןעמ ,לעיצעפס וצ ןעוועג ךָאד סע זיא ,ןעגנוגַײשרעד

 ריא ןוֿפ ןעמוקעג זיא ,ןבעגעג טָאה עלומרָאֿפ סרעעב ןָאֿפ סָאװ ,ףליה עסיורג יד ןעגנונַײש רעד
 ןיא ןיָאוװעג טרילומרָאֿפ ןעגַײז סעיצאמרָאֿפטנַארט טסינטגרָא יד ןעוו לָאנ םערָאװ ; טעטילַארענעג

 =גײמעג ןבָאה ײז סָאװ ,ןעווצגײא געוו א ןרָאוועג טנֿפעעג זיא ,ןענימרעט עניימעגלא טסכעה יד

 סעצָארּפ רעקיזָאד רעד זא ,גנוגטצרעביא יד .סעיצצמרָאֿפסגַארט עשינאגרָאמוא יד טימ סכעלטֿפַאש

 צלא סָאװ סעצָאוּפ א זיא ,ךרוד טכַאמ םזיגאגרָא רעקידנעלקיווטגא ךיז רעדעי סָאװ גנורעדנע ןוֿפ

 ןגעוו גנולדואהּפָא ןא ןיא קורדסיוא םענעדנובעגפיוגוצ ןטשרע ןַײז ןעגוֿפעג טָאה ,ךרוד ןכַאמ ןכאז

 רעטסנימטסעװװ םעד ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ בָאה ךיא סָאװ ,"הביס ןוא ץעזעג ןַײז + סערגָארּפ,
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 רעדייא קיטרַאנדײשרַאֿפ רעמ ןענַײז דרע רעד ןוֿפ ענוַאֿפ ןוא ערָאלֿפ עקיטציא
 זַא ,עטלקערבעצ ענױזַא ןענַײז ןזַײװַאב יד זַא ,רימ ןעניֿפעג --- עקילָאמַא יד

 ךַאלֿפרעביײא םעד ןוֿפ לטירד ייווצ יו ױזַא .ןרעוו טגערֿפעגּפָא ןעק סולש רעדעי
 .ענּפָא םעד ןוֿפ לייט רעסיורג א ;רעסַאװ טימ טקעדַאב זיא דרע רעד ןוֿפ
 טי ךָאנ זיא רע רעדָא ,גָאלָאעג ןרַאֿפ ךעלגנעגוצ טינ זיא ךַאלֿפרעביײא ןטקעדעג
 טשינ טעמּכ זיא רעטרע עקירעביא יד ןוֿפ לייט רעטסערג רעד ;  ןיהַא ןעמוקעגוצ
 יו ,ןלייט עטנַאקַאב טסכעה יד וליֿפַא ןוא ;ןרָאװעג טקוקעגנָא יו רעמ
 יד ןיא טשרע זַא ,ןרָאװעג טשרָאֿפעגסױא םוקלוֿפ :טינ ױזַא ןענַײז ,דנַאלגנע
 :רַאֿפ ,רימ ןענעק -- ןטכיש עַײנ ןעגוֿפעגסױא ןעמ טָאה רָאי עכעלטע עטצעל

 עכלעוו ןוא טבעלעג ןבָאה םיאורב עכלעוו ,רעכיז ףיוא ןגָאז טינ ,ךיז טייטש
 יד ןוֿפ ךס ַא זַא ,טכַארטַאב ןעמ ןעװ  .דָאירעּפ ןרעדנוזַאב ןסיוועג ַא ןיא טינ
 ןרעוו ןטכישצַאזּפָא ךס ַא זַא ;טקיליטרַאֿפ עֿבטב ןרעוו ןעמרָאֿפ עשינַאגרָא עקירעדינ
 רימ ןעעז ,ןסַײררעביא רָאֿפ ןעמוק עקירעביא יד ןשיװצ זַא ןוא ,טרעדנערַאֿפ
 ,סעיצקודעד ערעזדנוא ףיוא ןזָאלרַאֿפ טינ ךיז ןעק ןעמ סָאװ רַאֿפ ,דנורג ַא ךָאנ

 ןליט ענעבילבעג טֿפָא טקעדטנַא ןעמ סָאװ ,טקַאֿפ רעד טַײז ןייא ןוֿפ
 ןענַײז יז זַא ,טניימעג רעירֿפ טָאה ןעמ ּוװ ןטכיש ןוא םייח:ילעב עקידהרדש ןוֿפ
 רָאנ זַא ,טנכערעג טָאה ןעמ ּוװ ןליטּפער טקעדטנַא ןעמ סָאװ ;ָאטינ טרָאד
 ערעכעה ןייק זַא ,טניימעג טָאה ןעמ ּוװ סרעגייז ןוא ;ןַײז טרָאד ןענעק שיֿפ
 רַאֿפ סָאװ ,רערעלק ץלַא טכַאמ --- ןַײז טיג טרָאד ןענעק ןליטּפער יוװ םייח:ילעב
 טרעו טַײז רעדנַא רעד ןוֿפ .ןזַײװַאב עוויטַאגענ ןבָאה סע טרעוו םעניילק ַא
 טקעדטנַא ןבָאה רימ זַא ,הרעשה יד זיא סע זָאלטרעװ יװ ,רָאלק ױזַא ךיוא
 עטסטלע יד זַא ,ןצכעבַײלברעביא עשינַאגרָא עטסירֿפ יד טעמּכ רעדָא עטסירֿפ יד
 רעד ךרוד ןרָאװעג טרעדנעעג ליֿפ ןענַײז סעיצַאמרָאֿפ - רעסַאװ עטנַאקַאב
 ןענַײז סעיצַאמרָאֿפ ערעטלע ךָאנ זַא ןוא ,דרע ועד ןוֿפ טייקיטעט רעקידרעַײֿפ
 רעטציא ןיוש טנקייל ,םעד ךרוד ןרָאװעג טשרעדנַאצגרעביא ןצנַאג ןיא רָאג

 ןענַײז סָאװ ,ןטכישצַאזּפָא יד זַא ,הדומ זיא ןעמ יװ ױזַא ןוא .טינ רענייק

 ןצלָאמשעצ ןענַײז ,סעּפע ןסייו רימ עכלעוװ ןוֿפ יד רעדייא רעירֿפ ןעוועג

 יװ ,ןגָאז טינ ןענעק רימ זַא ,ןַײז הדומ ךױא ןעמ זומ ,ןרָאװעג

 ןטכישצַאזּפָא יד ןוֿפ גנורעטשעצ עקיזָאד יד ןיא טַײצ ןיא קירוצ טַײװ
 ןכלעװ טימ ,עשִיָאזָאעלַאּפ לטיט רעד זַא ,רָאלק זיא ױזַא ,ןעמוקעגרָאֿפ

 ןיא לטיּפאק רעד טָא טמיטש לייט ןטשרע ריא טימ סָאװ ,גנולדנאהּפָא ןא -- 1857 ,לירפא ,"ויווער

 רעטשרע רעד ןיא ךיוא יוװ ,רעבָא גנולדנאהפָא רענעי ןיא .םרָאֿפ רעד ןיא זַײװליײט ןוא טלאהניא

 .רָאֿפסנארט יד זא ,ןעניײמ וצ תועט םעד ןיא ןלאֿפעגנַײרא ךיא ןיב ,קרעו םעד טָא ןוֿפ עגאלֿפױא

 הימ יװ תעב ,עיצולָאװע ןעמאזוצ טלעטש ןקיטראנדײשראֿפ םעד ןיא ןקיטראנײא םעד ןיֿפ עיצאמ

 יז טײלגאב סָאװ גנולַײטרעדנאנוֿפ.רעדיװ עקיטיײװצ יד ןעמָאוװצ סע טלעטש ,ןעזעג ָאד ןבָאה

 *עגֿפױנוצ סלַא רעטנוא ןוײש רימ סָאװ ,עיצולָאװע רעד ןיא גנולַײטרעדנַאגוֿפ-רעדיװ עקיטשרע

 ןטלוב טסכעה םעד ,ןעז ןלעװ רימ יו ,ןעמאזוצ סע טלעטש ,טגָאזעג רעסעב רעדָא --- עטצעז

 | ' ,גנולייטרעדנאגוֿפ.רעדיװ רעקיטיײוצ רעד ןיֿפ לייט
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 ָאיציטעּפ ַא ןַײא טסילש ,ןטכישליסָאֿפ עטנַאקַאב עטשרע יד טגכײצַאב ןעמ

 ןענַײז סע זַא ,ךעלגעמ זיא ,טרעקרַאֿפ ןסייוו רימ לֿפיװ זַא ןיא ןיפיצנירּפ

 רעשיגָאלָאיב רעד ןוֿפ ךעלטיּפַאק עכעלטע עטצעל יד זיולב זדנוא וצ ןעגנַאגרעד

 .דרע ןוֿפ עטכישעג

 סָאװ יד יװ ,ןטקַאֿפ ענעֿפרָאװעצ ענױזַא ןוֿפ טיצ ןעמ סָאװ ,ןסולש עלַא

 קידנקוק ,טסיסערגָארּפ ַא ביוא ,עקידקֿפס רעייז ןַײז רעבירעד ןזומ ,ןעניֿפעג רימ

 עטשרע יד זַא ,טריטנעמוגרַא ,ןזַײװַאב יד ןוֿפ ןעזסיוא םענײמעגלַא םעד ףיוא

 טסכעה יד ןענַײז עכלעוו ,שיֿפ ןוֿפ ןעגַײז ןצכעבַײלברעביא עקידהרדש עטנַאקַאב

 רעמ ןענַײז צכלעוו ,ןליטּפער זַא םייח-ילעב עקידהרדש עלַא ןוֿפ עקיטרַאנײא

 רעמ ןוא עקידרעטעּפש ךָאנ זַא ןוא ,עקידרעטעּפש ןענַײז ,קיטרַאגדײשרַאֿפ

 ,ןרעֿפטנעּפָא םיא ןעמ ןעק -- סרעגייז ןוא ןעלגױֿפ ןענַײז עקיטרַאגדײשרַאֿפ

 יד יב ןעגנוצעזּפָא ןייק טינ ןענַײז ןעגנוצעזּפָא עשיָאזָאעלַאּפ יד יוװ ױזַא זַא

 *רעביא יד ןטלַאהטנַא ןלָאז ייז ,ןעלנַײשרָאװ טינ זיא ,ןבַײט ןוֿפ רעלַײמ

 בוא וליֿפַא ,דרע רעד ףיוא טבעלעג ןבָאה סָאװ ,עקידהרדש ןוֿפ ןצכעבַײלב

 ןבעג ןעמ ןעק רעֿפטנע ןקיבלעז םעד ,טַײצ רענעי ןיא טריטסיסקע ָאי ןבָאה יז

 ,דָאירעּפ ןשיָאזָאצלַאּפ םעד ןוֿפ םייח.ילעב עקידהרדש יד זַא ,טנעמוגרַא םעד ףיוא

 ןעװעג זיא ,שיֿפ ןוֿפ ןצנַאג ןיא ,ןסײװ רימ טַײװ יװ ,ןענַאטשַאב זיא סָאװ

 עכלעו ,םייח-ילעב עקידהרדש ענרעדָאמ יד רעדייא קיטרַאנדײשרַאֿפ רעקינייװ

 רעדָא .ןעגנוטַאג עקילייצמוא ןוֿפ טרעגייז ןוא ןעלגױֿפ ,ןליטּפער ןַײרַא ןעמענ

 קימרָאֿפנײא טלקיװטנַא ךיז טָאה דרע רעד ןוֿפ ערָאק יד זַא ,טביילג סָאװ םעד

 זַא ,תמא ןוֿפ ןעזסיוא ןַא טימ ןהנעט ןעק רעכלעוו ,(רעירַאטימרָאֿפינוא םעד)

 ערעקיטעּפש יד ןיא ןעמרָאֿפ ענעדײשרַאֿפ רעמ ןוא טרעכעה ןוֿפ ןעמוקֿפױא סָאד

 *נָאק ַא זַא --- עיצַארגימיא רעוװיסערגָארּפ ַא ןוֿפ ךיז טמענ ןדָאירעּפ עשיגָאלָאעג

 טַײװ טקנוּפ ַא ןיא ןַאעקָא ןוֿפ ןביױהעגסױרַא םַאזגנַאל ךיז טָאה סָאװ ,טגעניט

 ןרָאװעג טרעקלעֿפַאב חרכהב טלָאװ ,ןטנעגיטנָאק עקידנריטסיסקע רעירֿפ יד ןוֿפ

 ,סױרַא ןזַײװ ןטכיש ערעזדנוא סָאװ ,רעד יװ רדס ַא ןיא ,ייז ןוֿפ

 סקנוּפ ןזיײװסױרַא ךיז ןטנעמוגרַא-ןגעק יד ןענעק טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא

 ידּכ ,גנולקיװטנַא רעקימרָאֿפנײא ןוֿפ רעגנעהנָא רעד ןעװ .קיטליגדגע טינ ױזַא

 גנולקיװטנַא ענעסירעגרעביא-טינ ןייק ןַײז טנעקעג טיג טָאה סע זַא ,ןזַײװַאב וצ

 צקיטרַאנדײשרַאֿפ רעמ יד ףיוא ןעמרָאֿפ עשינַאגרָא עקיטרַאניײא רעמ יד ןוֿפ

 ןוֿפ רדס םעד ןיא רֶאֿפ ןעמוק סָאװ ,ןסַײררעביא יד ףיוא ןָא טזַײװ ,ןעמרָאֿפ

 יָאעג עקיטנַײה יד זַא ,קיּפסמ-ץֹוריּת רעד םעד ףיוא ָאד זיא ,ןעמרָאֿפ יד טָא

 ,ןעמוקרָאֿפ ןזומ ןסַײררעביא ענױזַא סָאװ רַאֿפ ,זדנוא ןזַײװ ןעגנורעדנע עשיגָאל

 חטש ןסיורג ַא ןוֿפ ןעגגוּבײהֿפױא ןוא ןעגנוקניזרעטנורַא יד ךרוד סָאװ רַאֿפ ןוא

 יד ּפָא ןלייט עכלעו  ,יד יװ ןטַײררעביא עקיטנעק עניױזַא ןרעוו ןֿפַאשעג ןזומ

 רעד ןוֿפ רעננעג רעד ביוא ,רעדיװ רעדָא .סעכָאּפע עשיגָאלָאעג עסיורג ַײרד

 יסױרַא טָאה ילסקָאה יֿפָארּפ סָאװ ,ןטקַאֿפ יד טריטיצ עזעטָאּפיה:גגולקיװטנַא

 ףֶא טזַײװ רע ביוא -- "ןּפיט עקידגצטש, ןגעוו גָארטרָאֿפ ןַײז ןיא טכַארבעג
 = = -* דרז = שלשתאזסלאררו רע
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 ןַא רענייא ָאטינ זיא ןסקיװעג ןסַאלק עטנַאקַאב טרעדנוה ייווצ םורַא ןוֿפ , זַא
 טינ זיא םייח-ילעב ןשיװצ תעב ,?ליסָאֿפ ַא) רעטרענײטשרַאֿפ ךעלסילשסיוא
 סנטסכעה זיא ןעגנונעדרָא יד ןוֿפ ןוא ;סַאלק רענעברָאטשעגסױא לַאטָאט ןייא
 ןוֿפ טלעװ רעקיטציא רעד ןיא ןטָארטרַאֿפ טינ טנעצָארּפ ןביז יװ רעמ טינ
 סָאװ עקינייא ןַארַאֿפ ןענַײז יד ןשיװצ זַא ,טנָאטַאב רע ביוא --- םייח +ילעב
 ןַא ןָא טעמּכ גָאט ןקיטנַײה ףיא זיב עכָאֿפע רעשירוליס רעד טניז ןבעל
 ןַארַאֿפ ךעלעּפמַײשַאב זיא סע זַא ,ןוֿפרעד טגנירד רע בוא ןוא --- גנורעדנע
 ןוֿפ ןעמרָאֿפ עקידעבעל יד ןשיװצ טייקכעלנע :טינשכרוד ערעסערג ליֿפ ַא
 ץלַא ךָאנ זיא --- עזעטָאּפיה רעד טימ טמיטש סע רעדייא ,רעטציא ןוא לָאמַא
 ,טײטשַאב ילסקָאה 'ֿפָארּפ שיטקַאֿפ ןכלעװ ףיוא ,קיטסמ - ץוריּת ַא ןַארַצֿפ
 ןטסּוװַאבמוא ןוֿפ טַײצ רעשיגָאלָאעג - רָאֿפ ַא ןוֿפ ןזײװַאב ןבָאה רימ זַא ,ךעלמענ
 .רעטנורַא ערעַײהעגמוא יד זַא ,ןעקנעדעג רימ ןעו ,ןתמא ןיא ןוא ,רעיודטליצ
 טָאה דרע רעד ןוֿפ ערָאק יד זַא ,ןזַײװַאב דָאירעּפ ןשורוליס םעד ןוֿפ ןעג:וקניז
 ,סולש םוצ ןעמוק רימ ןעוו : רעטציא יװ קיד ױזַא טעמפ ןַײז טלָאמעי ןיוש טזומעג
 ןַײז טזומעג טָאה ,ערָאק עקיד ַאזַא ןרימרָאֿפ וצ ןעמונעג טָאה סָאװ ,טַײצ יד זַא
 ,טלָאמעי טניז ןסָאלֿפרַאֿפ זיא סָאװ ,טַײצ רעד טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא סיורג רעַלהעגמוא
 ךרע-יֿפל רעד טָא ןוֿפ ףױלרַאֿפ ןיא זַא ,ןעמעננָא זומ ןעמ יװ ,ןָא טמענ ןעמ ןעוו
 ןעגנורעדנע עשיגָאלָאיב ןוא עשיגָאלָאעג יד ןענַײז טַײצ רעסיורג קידלַאװעג
 זַא רָאנ טינ רָאלק טרעװ ;עטַאר רעכעלטנייוװעג רעייז טול ןעגנַאגעגנָא
 ךפיהל טינ ןעייג ,ןעניֿפעג רימ סָאװ ,ןעגנונעכײצרַאֿפ עשיגָאלָאטנָאעלַאּפ יד
 יו ,טנױזַא טקנופ ןענַײז יז אבודַא רָאנ ,עיצולָאװע ןוֿפ עירָאעט רעד וצ
 ,ןטרַאװרעד טֿפרַאדעג לכש יפ.לע טלָאװ ןעמ

 ןענַײז ןזַײװַאב יד וליֿפַא בוא זַא ,ןטעגרַאֿפ טינ ןעמ ףרַאד םעד ץוחַא
 רעבָא ןציטש ,עירָאעט יד ןענעקײלוצּפָא רעדָא ןקיטעטשַאב וצ גונעג טינ
 ;ןךײשרַאֿפ רעמ יד זַא ,גנוניימ יד ןטקַאֿפ עקיטכיזנָא טסכעה יד ןוֿפ עקינייא
 טלקיװטנַא ךיז ןבָאה ןעמוינַאגרָא ענױזַא ןוֿפ סעפורג יד ןוא ןעמזינַאגרָא עקיטרַא
 .םרוד יד זיא ןטקַאֿפ יד טָא ןוֿפ רענייא .עקיטרַאנדײשרַאֿפ רעקינײװ יד ןוֿפ
 ןוא ,ןטכיש עקיײברעד ןוֿפ ןליסָאֿפ יד ןשיװצ טֿפַאשניײמעג + פיט עכעלטינש
 :רעט עטצעל יד ןשיװצ טניֿפעג ןעמ סָאװ ,טײקכעלטֿפַאשנײמעג יד רעמ ךָאנ
 גנוקעדטנַא יד .רעטציא ןריטסיסקע סָאװ ,םיאורב יד ןוא ,ןליסָאֿפ ערעיצ
 םוירעטָאעלַאּפ רעד יװ ןעמרָאֿפ ענױזַא ןוֿפ ןרעגַאלדרע ענרעדָאמ עסיוועג ןיא
 ,ןעוװָא יֿפָארּפ ףיוא ןזָאלרַאֿפ ךיז ןענעק רימ ביוא ,טכלעוו ,םוירעטָאלּפַאנַא ןוא
 ןפיט עקינײא ןשיװצ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,פיטרוטקורטס ַא טַאהעג ןבָאה
 יד ןוא ,ןטקַאֿפ עקיזָאד יד ןוֿפ רענייא ךָאנ זיא --- רעטציא ןריטמיסקע סָאװ
 םעד ןוֿפ טקַאֿפ רעטירד ַא זיא ןשטנעמ םענוֿפ גנונַײשרעד עַײנ ךוע יֿפל
 ןענעק רעבירעד .גנוטַײדַאב ערעסערג ךָאנ ַא טָאה רעכלעוו ,טרָאס ןקיבלעז
 רעד ףיוא ןבעל םענעזעוװעג םעד ןגעװ תועידי ערעזדנוא םגה זַא ,ןגָאז רימ
 ןוֿפ עיצולָאװע ןַא ןטּפױהַאב וצ ןדנוא ןקיטכערַאב וצ קינײװ וצ ןענַײז דרע
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 ץוביק םעד ןיא ַײס ,ןעמרָאֿפ ענלצנייא ןיא ַײס ,ןטריצילּפמָאק םוצ ןכַאֿפגיײא

 טינ סָאװ ,ענױוַא ןענַײז ןבָאה רימ סָאװ תועידי יד רעבָא ךָאד ,ןעמרָאֿפ ןוֿפ

 רָאנ ,עיצולָאװע ַאזַא ןעװעג זיא סע זַא ,גנוניימ רעד טימ ןעמיטש ייז רָאנ

 ,טינ רעדייא רעטנוא ָאי רעכיג יז ןציטש יז

 וצ עקיטרַאניײא ןוֿפ טירשרָאֿפ ַא טינ רעדָא סױרַא ךיז טזַײװ סע יצ ,191

 רָאלק רעּבָא זיא ,דרע רעד ןוֿפ עטכישעג רעשיגָאלָאיב רעד ןיא עקיטרַאנדײשרַאֿפ

 טסכעה ןוא ןטצעל םעד ןוֿפ סערגָארּפ םעד ןיא סױרַא ךיז טזַײװ סגױזַא זַא ,גונעג

 ךשמ ןיא זַא ,תמא ךַײלגוצ זיא סע ,ןשטנעמ םעד ,שינעֿפעשַאב ןקיטרַאנדײשרַאֿפ

 רעכעלשטנעמ רעד זיא ,ןרָאװעג טרעקלעּפַאב זיא דרע יד ןעװ ,טַײצ רעד ןוֿפ

 ,ןימ םעד ןוֿפ ןלייט עטריזיליוויצ יד ַײב קיטרַאנדַײשרַאֿפ רעמ ןרָאװעג םזינַאגרָא

 רעד ךרוד קיטרַאנדײשרַאֿפ רעמ ןרָאװעג זיא רעצנַאג ַא סלַא ןימ רעד זַא ןוא

 .ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא ערעייז םיקוליח יד ןוא סעסַאר יד ןוֿפ גנורעמרַאֿפ

 ,טקַאֿפ טעד ןעגנערב רימ ןענעק טקנופ ןטשרע םעד רַאֿפ זַײװַאב ַא סלַא

 רעד ּפָא טכַײװ רעדילגדנע יד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעויטַאלער רעד ןיא זַא

 -ַאלּפ יד ןוֿפ פיט םעניײמעגלַא םעד ןוֿפ רעטַײװ ךס ַא שטנעמ רעטריזיליוויצ

 רעד שטָאכ .סעסַאר עכעלשטנעמ עקירעדיג יד רעדייא סרעגייז עלַאטנעצ

 רעבָא ןענַײז ,סמערָא ןוא רעּפרעק ןטלקיװטנַא טוג ַא טֿפָא טגָאמרַאֿפ רענַאּוַּאּפ

 .ריֿפ יד ,סעּפלַאמ יד ןָא זדנוא טנָאמרעד סָאד ןוא ,עֿביילק רעייז סיֿפ ענַײז

 יד ןשיװצ סיירג ןיא קוליח רעסיורג ןייק ָאטינ זיא סע עכלעו לב ,עקיטנעה

 יד זיא רעבָא רעעּפָארײא םעד ַײב ,רעדילגדנע עטשרעדָאֿפ ןוא עטשרעטניה

 עטשרעדָאֿפ יד -- קיטנעק רעייז ןרָאװעג סיֿפ יד ןוֿפ בערג ןוא גנעל ערעסערג

 ,רעדיװ ,קיטרַאנדײשרַאֿפ רעמ וויטַאלער ןענַײז רעדילגדנע עטשרעטניה ןוא

 עיצרָאּפָארּפ ערעסערג יד ןעניד ןעק תמא ןקיבלעז םעד ןוֿפ ליּפשַײב ַא יו

 ללכב עקידהרדש יד ַײב .םינּפ ןוֿפ רענייב יד יבגל רענײבנברַאש יד ןוֿפ

 .סײקיטרַאנדײשרַאֿפ רעטרעסערגרַאֿפ ַא ךרוד גנולקיװטנַא יד סױרַא ךיז טזַײװ

 ףיונוצ ןלעטש סָאװ ןטנעמגעס יד ןיא לעיצעּפס רעמ ןוא ,לַײז:הרדש םעד ןיא

 רעװיטַאלער רעד טימ סיוא ךיז ןענעכייצ ןעמרָאֿפ ערעכעה יד } ןברַאש םעד

 רערענעלק רעװיטַאלער רעד ןוא ךוַאמ םעד ןקעדַאב סָאװ רענייב יד ןוֿפ טיירג

 רעד טָא זיא .ערעדנַא ןוא ןקַאבניק יד ןרימרָאֿפ סָאװ רענייב יד ןוֿפ סיירג

 זיא סע ןכלעוו יב רעדייא ןשטנעמ םַיײב רעקרַאטש זיא סָאװ ,ךירטש:רעטקַארַאכ

 .עדליװ יד ַײב רעדייא רעעּפָארײא םעד ַײב רעקרַאטש ,שינעֿפעשַאב רעדנַא

 רעד ןוא םענרַאֿפ ןרעסערג םעד ןוֿפ ןלייטרוא לָאז ןעמ ןעװ ,ךָאנ וצרעד

 שטנעמ רעטריזיליװיצ רעד סָאװ ,ןטיײקיעֿפ יד ןוֿפ טײקנדײשרַאֿפ ךערעסערג

 ילּפמָאק רעמ ַא ךיוא טָאה רע זַא ,סולש םוצ ןעמוק דימ ןענעק ,סֹרַא טזַײװ

 רעטריזיליויצ טינ רעד רעדייא ,םעטסיס-ןוורעג עקיטרַאנדײשרַאֿפ רעדָא עטריצ

 ,עיצרָאּפָארּפ רערעסערג רעד ןיא ןעז זַײװליײט סע ןעמ ןעק תמאב ןוא ;שטנעמ

 ,סעילגנַאג עקידנגיל ןטנוא ןוֿפ יד יבגל טמענרַאֿפ םורבערעצ ןַײז זָאװ
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 סע ןעמ ןעק ,גנוטכַײלַאב עקידרעטַײװ ַא ךָאנ קיטיינ ןיא סע ביוא

 עקיטנעק עקינייא טָאה דניקגייז שיעּפָאריײא ןַא ,רעמיצ.רעדניק ןדעי ןיא ןעניֿפעג
 רעד ןיא ונַײהד ,סעסַאר עכעלשטנעמ עקירעדינ יד וצ טייקכעלנע ןוֿפ ןטקנוּפ
 םעד ,קירבזָאנ רעד ןוֿפ שטעװקנַײא םעד ןיא ,ןעלגילֿפזָאנ יד ןוֿפ טײקכַאלֿפ
 ןוֿפ םרָאֿפ יד ,רעכעלזָאנ יד ןוֿפ ןעגנונעֿפע עטשרעדָאֿפ יד ןוא ןײגרעדנַאנוֿפ
 טײקטַײװ יד ,(084:'1) פ!םטפ) גייבסיוא-ןרעטש םעד ןוֿפ ןלעֿפ סָאד ,ןּפיל יד
 ,גנולקיװטנַא ןוֿפ סעצָארּפ רעד יו ױזַא .סיֿפ יד ןוֿפ טייקניילק יד ,ןגיוא יד ןשיוצ
 ַײב ןעעז רימ סָאװ סָאד ןרעװ ןוא ךיז ןרעדנע ןכירטש יד טָא ןכלעוו ךרוד
 .גייא ןוֿפ גנורעדנע רענעי ןוֿפ ךשמה ַא זיא ,רעעּפָאריײא םענעסקַאװרעד םעד
 רעקידרעירֿפ רעד ןיא סױרַא ךיז טזַײװ סָאװ טײקיטרַאנדײשרַאֿפ וצ טײקיטרַא
 ןוֿפרעד זיא ,ןבעגוצ סע טעװ גָאלָאיז'ֿפ רעדעי יװ ,רבוע םענוֿפ עיצולָאװע
 עכעלנע יד ןכלעוו ךרוד ,סעצָארּפ-סגנולקיװטנַא רעלעלַארַאּפ רעד זַא ,ןעגנורדעג
 ןכירטש יד ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ ןענַײז סעטַאר עשירַאברַאב יד ןוֿפ ןכירטש |

 ןוֿפ גנורעדנע רעד ןוֿפ ךשמה ַא ןעװעג ךיוא זיא ,סעסַאר עטריזיליוויצ יד ןוֿפ
 .טײקיטרַאנדײשרַאֿפ וצ טײקיטרַאניײא

 טּלַא טייהשטנעמ יד זַא -- עיציזָאּפ רעטייווצ רעד ןוֿפ טייקיטכיר יד
 ןליּפשַײב זַא ,רָאלק ױזַא זיא --- קיטרַאנדײשרַאֿפ רעמ ןרָאװעג זיא עצנַאג
 ענַײז טימ ,עיגָאלָאנטע ןגעװ קרעװ רעדעי .קיטיינ םיוק ןענַײז םעד רַאֿפ
 ןליֿפַא .םעד ףיוא תודע טגָאז סעסַאר ןוֿפ ןעגנולײטּפָארעטנוא ןוא ןעגנולײטּפָא
 ןסקַאװעגסױרַא זיא טייהשטנעמ יד זַא ,עזעטָאּפיה יד ןעמעננָא ןלָאז רימ ןעוו
 דלַאב יװ זַא ,קיטכיר ןבילבעג ץלַא טלָאװ ,ןעמַאטש ערעדנוזַאב עכעלטע ןוֿפ
 טַײװ עקיטציא ליֿפ ױזַא ןעגנורּפשעגסױרַא ןענַײז ןעמַאטש יד טָא ןוֿפ ןדעי ןוֿפ
 טַאהעג ןבָאה ןזַײװַאב עשיגָאלָאליֿפ יד טױל עכלעװ ,םיטבש ענעדײשרַאֿפ
 רעקיניײװ ליֿפ עצנַאג ַא סלַא עסַאר יד ךָאד זיא ,םַאטשּפָא ןכעלטֿפַאשניײמעג ַא
 .שילגנע יד ןיא זַא ,םעד וצ וצ טגייל .ןעוועג לָאמַא זיא יז רעדייא קיטרַאניײא
 טסקַאװ סָאװ ,טעטעירַאװ רעַײנ ַא ןוֿפ ליּפשַײב ַא רימ ןבָאה רענַאקירעמַא
 .רַאֿפ ךיז ןעק ןעמ בוא זַא ןוא ;תוריד עכעלטע יד טָא ןוֿפ ךשמ ןיא סיוא
 ךָאנ ןבָאה דלַאב רימ ןלעװ  ,סרָאטַאװרעטבָא ןוֿפ ןעגנובַײרשַאב יד ףיוא ןזָאל
 .עילַארטסױא ןיא ליּפשַײב ַאזַא

 ;יךניא ריא ןיא טייהשטנעמ רעד ןוֿפ רעבירַא ןעיײג רימ ןעו .. 8
 ,גנורעּפרעקרַאֿפ רעכעלטפַאשלעזעג ריא ןיא טייהשטנעמ רעד וצ םרָאֿפ רעלעודיוו
 םעד ןוֿפ גנוקריו רעד ןגעװ ןליּפשַײב ענעדײשרַאֿפ רעמ ךָאנ רימ ןעניֿפעג
 .ןדײשרַאֿפ םעד וצ ןקיטרַאנײא םעד ןוֿפ גנורעדנע יד .ץעזעג םעגײמעגלַא
 ןיא עיצַאזיליוויצ ןוֿפ סערגָארּפ םעד ןיא ךַײלג ץנַאג סױרַא ךיז טזַײװ ןקיטרַא
 סע ןוא ,עיצַאנ רעדָא טֿבש ןדעי ןוֿפ סערגָארּפ םעד ןיא ןוא ,ןעמונעג ןצנַאג
 ,טייקכיג רערעסערג ַא טימ ץלַא ךָאנ רָאֿפ טמוק

 ןעעז רימ יװ ,םרָאֿפ רעטסקירעדינ ןוא רעטשרע ריא ןיא טֿפַאשלעועג יד
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 ןוֿפ ץוביק רעקיטרַאנײא ןַא ןיא ,םיטֿבש עשירַאברַאב עקיטנַײה יד ַײב יז

 רעקיצנייא רעד :סעיצקנוֿפ עכַײלג ןוא ןטֿפעוק עכַײלג ןבָאה סָאװ ,ענלצנייא

 ןַאמ רעדעי .טכעלשעג ןוֿפ קוליח רעד רָאנ זיא עיצקנוֿפ ןיא קוליח רעקיטנעק

 .רעיוב ַא .,רעכַאמ .גַײצעג ַא ,רעשיֿפ ַא ,רעגעי ַא ,רעטלַאה .חמחלמ ַא זיא

 ךיז רַאֿפ טֿפַאש עילימַאֿפ עדעי ;טעברַא עקיבוטש עקיבלעז יד טוט ױרֿפ עדעי

 ,גנוקידיײטרַאֿפ רעדָא לַאֿפנָא ןוֿפ ןקעווצ יד רַאֿפ ץוחַא ןוא ,ףרַאדַאב יז סָאוװו

 רעבָא ירֿפ רעײז .עקירעביא יד ןוֿפ טרעדנוזעגּפָא ןבעל טנעקעג יז טלָאװ

 בײהנָא ןַא רימ ןעניֿפעג עיצולָאװע רעכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ סעצָארּפ םעד ןיא

 *רעריֿפ טרָאס ַא סעּפע .עטריגער יד ןוא רעריגער יד ןשיווצ עיצַאיצנערעֿפיד

 םעד ןוֿפ טירשרָאֿפ ןטשרע םעד טימ טַײצ רעכַײלג וצ ףיוא טמוק טּפַאש

 א ןוֿפ דנַאטשוצ םעד וצ סעילימַאֿפ עקידנרעדנַאװ ערעדנוװַאב ןוֿפ דנַאטשוצ

 ןליֿפ וצ ןָא ךיז טבייה ןטסקרַאטש םעד ןוֿפ טעטירָאטױא רעד .טֿבש ןשידַאמָאנ

 .ךעלגניילוש הרֿבח ַא ןיא רעדָא ,תויח עדַאטס ַא ןיא יװ ,עדליוו עּפורג ַא ןיא

 ערענעלק םיוק טימ ערעדנַא ; רעכיז טינ ,טמיטשַאב טינ סע זיא רעבָא בייהנָא ןיא

 ןייק ײז ןשיװצ ָאטינ זיא סע ןוא ,טֿפַאשרעריֿפ רעד ןיא קלח ַא ןבָאה תוחוּכ

 / רעטשרע רעד :ןבעל טרַא םעד ןיא רעדָא גנוקיטֿפעשַאב ןיא דיישרעטנוא

 ןַײז טױב ,ןייזיילּכ ענַײז ןײלַא טכַאמ רע ,געיעג ףיוא ןייג ןײלַא זומ רעריֿפ

 עקירעביא יד יװ שרעדנַא טינ ,טכַארטַאב שימָאנָאקע ,זיא ןוא לזײה ןגייא

 רעד טרעװ ,טריסערגָארּפ טֿבש רעד רעמ סָאװ ,זַײװּכעלסיב .טֿבש ןַײז ןופ

 יד ןדײשטנַא רעמ ץלַא עטריגער יד ןוא רעריגער םעד ןשיװצ טסַארטנָאק

 רענעי ןוֿפ טּפיוה רעד ;עילימַאֿפ ןייא ןיא השוריב רעביא טייג טכַאמ עטסכעה

 רע ןוא ,םיא ןעניד ערעדנַא ,ןתוכרטצה ענַײז ןגרָאזַאב וצ ףיוא טרעה עילימַאפ

 .ןשרעה ןוֿפ אדֿבוע רעד טימ ןצנַאג ןיא ךיז טמענרַאֿפ

 רעטרינידרָאָאק ַא ןסקַאװסױא ןביױהעגנָא טָאה טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא

 ןוא ןעגנובַײרשַאב עטלַא עלַא יװ .עיגילער ןוֿפ גנוריגער יד -- גנוריגער ןימ

 עכעלטעג יװ ןרָאװעג טכַארטַאב רעשרעה עטשרע יד ןענַײז ,ןזַײװַאב סעיצידַארט

 ,ןבעל םַײב ןבעגעגסױרַא ןבָאה יז סָאװ ,ןטָאבעג ןוא םיללּכ יד ,ןענָאזרעּפ

 ערעייז ןוֿפ ןעגנּוװצעגֿפױרַא ןרעו ןֹוא טיוט רעייז ךָאנ ןטלַאהעג קילײה ןרעוו

 טרָא ןַא וצ ןביוהרעד ייר רעייז ןיא ןרעװ עכלעו ,םישרוי עטמַאטשעגּפָא ךעלטעג

 יז זיא ןעמ ןוא יז וצ טניד ןעמ ּוװ ,עסַאר רעד ןוֿפ ןָאעטנַאּפ םעד ןיא

 רעטסטלע רעד עכלעוו ןוֿפ ,ןרעטלע ערעייז טימ ןעמַאזוצ תונברק טימ הצפמ

 עגנַאל ַא .רעטעג ערענעלק ןענַײז עקירעביא יד ןוא טָאג רעטסכעה רעד זיא

 ,עזעיגילער ןוא עליוויצ יד ,גנוריגער ןוֿפ ןעמרָאֿפ עשיֿבורק יד טָא ןענַײז טַײצ

 יד ןוא רעטסירּפטפױה רעד גיניק רעד זיא גנַאל תורוד ,ןדנוברַאֿפ גנע

 .החפשמ רעכעלגיניק רעד ןוֿפ רעדילגטימ ןענַײז סרעטסירּפ עקירעביא

 רעקיניײװ רעדָא רעמ ןצעזעג עזעיגילער יד ןטלַאהטנַא דנַאנַאכָאנ ןטַײצ עגנַאל

 רעקיניײיװ רעדָא רעמ ןגָאמרַאֿפ ןצעזעג עליוויצ יד ןוא ,ןעגנונעדרָארַאֿפ עליוויצ

 רעקלעֿפ ענעטירשעגרָאֿפ טסכעה יד טב וליֿפַא ןוא ,עיצקנַאט עזעיגילער ַא

)22( 
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 טלײטעגּפָא טינ ןֿפוא םושב ןרוטנעגַא עקידנרילָארטנָאק ייווצ יד טָא ןענַײ;

 .ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא

 טָאה סָאװ ,רוטנעגַא עקידנרילָארטנָאק עטירד ַא ךָאנ ןעניֿפעג רימ

 הגרדהב ּפָא ךיז טלייט רעבָא ;עקידרעירֿפ יד טימ לצרָאװ ןכעלטֿפַאשנײמעג ַא

 רע עלַא .םיגהנמ עלַאינָאמערעצ רעדָא ןרינַאמ ןוֿפ טֿפַארק יד --- יז ןוֿפ

 ןוא טָאג ןוֿפ ךָאנרעד ,גיניק טָאג םעד ןוֿפ ןעמענ יד הליחּתכל ןענַײז ןעלטיט

 עקינייא ןענַײז ףוסל ןּוא ,גנַאר ןכיוה ןוֿפ ןענָאזרעּפ ןוֿפ רעטעּפש ךָאנ ,גיניק ןוֿפ

 ןעמרָאֿפ עלַא ,ןרעדנַא םוצ ןשטנעמ ןייא ןוֿפ ןרָאװעג טכיורבעג ןעלטיט יד ןוֿפ

 ןוֿפ ןקורדסיוא ןעװעג בײהנָא ןיא ןענַײז ןטנעמילּפמָאק טימ ןריסערדַא ןוֿפ

 ןעגַאטרעטנוא ןוֿפ רעדָא רעגיזַאב ערעייז וצ ענעגנַאֿפעג ןוֿפ טייקינעטרעטנוא

 ןענַײז סָאװ ןקורדסיוא -- רעשרעה עכעלטעג רעדָא עכעלשטנעמ ערעייז וצ

 ןוא ,ןטעטירָאטױא ערעקירעדינ ןַײז וצ הצֿפמ ןרָאװעג טכיורבעג ךָאנרעד

 ןוֿפ ןטרַא עלַא .רעקרַאֿפ ןכעלטנייוװעג ןיא ןעמוקעגרעטנורַא סע זיא םַאזגנַאל

 םיא וצ טסניד ןוא ךרַאנָאמ םעד וצ ןשינעקוב ןעװעג רעירֿפ ןענַײז גנוסירגַאב

 רעד ןוֿפ ערעדנַא יד ךיוא ןרָאװעג טסירגַאב ױזַא ןענַײז דלַאב ,טיוט ןַײז ךָאנ

 ןעגנוסירגַאב יד ןוֿפ עקינייא ןענַײז זַײװכעלסיב ןוא ,עסַאר רעטמַאטשעגּפָא-טָאג !

 הליחּתכל יד רָאנ יװ זַא ,סיױא טמוק ױזַא * ,ןעמעלַא רַאֿפ ןרָאװעג טכיורבעג

 ןוא רעריגער ןיא טריצנערעֿפיד טרעװ עסַאמ עכעלטֿפַאשלעזעג עקיטרַאניײא

 ףיוא עיצַאיצנערעֿפיד בייהנָא ןַא סיױוַא רעטשרע רעד טזַײװ ,ןלייט עט'ויגער

 רעקיבלעז רעד ןיא .הכולמ ןוא ךריק -- גנוריגער רעכעלטלעוו ַא ןוא רעזעיגילער

 טרָאס רעטמיטשַאב רעקינייװ ַא עדייב ןוֿפ ןלייטוצסיוא ןָא ךיז טבייה טַײצ

 -- ןשטנעמ טימ רעקרַאֿפ ןכעלגעט רעזדנוא רעביא טריגער סָאװ ,גנוויגער

 ןעז סע ןעק ןעמ יװ ,ןצעזעג ענעגייא עריא טָאה סָאװ ,טֿפַאשרעה טרָאס ַא

 ןוֿפ רעכיב יד ןיא ,ןדרָאל יד ןוֿפ רעכיב יד ןיא ,סעיגעלָאק-דלָארעה יז ןיא

 ,סרעטסַײמ:עינָאמערעצ יד

 רעטנוא ןֿפרָאװעגרעטנוא ןיילַא זיא גנוריגער ןטרָאס יד טָא ןוֿפ רעדעי

 ַײב יװ ףיוא טמוק טַײצ רעד ןוֿפ ףױלרַאֿפ ןיא ,סעיצַאיצנערעֿפיד עקידרדסּכ

 ןוֿפ עיצַאזינַאגרָא עשיטילָאּפ עטריצילּפמָאק קרַאטש ַא (דנַאלגנע ןיא) זדנוא

 -ַארטסינימדַא רעייז טימ ,רעגריב עטושּפ ןוא ןדרָאל ,ןרָאטסינימ ,ךרַאנָאמ ַא

 ַא טימ ,ו"זַאא סָארויב?ןרעַײטש ,רעזַײהטכירעג ,ןטנעמַאטרַאּפרעד עוויט

 .יגער * קריצַאב ,ןעגנוריגער עלַאּפיצינומ ןוֿפ ןצניװָארּפ יד ןיא וצרעד גָאנוצ

 רעייז ַײב .עטריזינַאגרָא טוג רעקינייװ רעדָא רעמ עלַא --- ןטמַאנכריק ,ןעגנור
 עריא טימ עיצַאזינַאגרָא עזעיגילער עטריצילּפמָאק קרַאטש ַא סיוא טסקַאװ טַײז
 טימ ,םישמש=ןכריק יד זיב ןּפוקסיביצרַא ןוֿפ עטמַאַאב ןדַארג ענעדײשרַאֿפ
 ןעמ זומ וצרעד ןוא .ו"זַאא םיטּפשמ - ןכריק ןוא תוֿפיסַא - ןכריק ,סעיגעלָאק

 ןרינאמ ןגעװא ײסע ןַײמ עז ןעגנוטּפיוהַאב יד טָא ןוֿפ ןולוװאב עקידומיטרּפ רַאֿפ *

 !"סעדָאמ ןוא
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 עניימעגלַא רעייז טימ סעטקעס עקיגנעהּפָאמוא ןוֿפ גנורעמרַאֿפ יד ןבעגוצ ךָאנ

 קרַאטש ַא ךיז טלקיװטנַא טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא .ןטעטירָאטױא עלַאקָאל ןוא

 ,ןענָאסַאֿפ עקילַײװטַײצ ןוא ןרינַאמ ,םיגהנמ ןוֿפ גנולמַאזנָא עטריצילּפמָאק

 'נָאק וצ ןעניד ןוא ללכב טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ ןעגנּוװצעגֿפױרַא ןרעװ סָאװ

 טינ ןענַײז עכלעװ ,ןשטנעמ ןשיװצ ןעגנולדנַאה ערענעלק ענעי ןרילָארט

 ,ןקרעמַאב ןעמ ףרַאד םעד ץוחַא ,ןצעזעג עזעיגילער ןוא עליוויצ ןוֿפ טרילוגער

 .סגנוריגער םעד ןיא טײקיטרַאנדײשרַאֿפ עטרעסערגרַאֿפ קידנעטש יד טָא זַא

 .גדײשרָאֿפ רערעסערג ץלַא ןַא טימ טײלגַאב זיא קלָאֿפ ןדעי ןוֿפ טַארַאּפַא

 ןענַײז עכלעו ,רעקלעֿפ ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןטַארַאּפַצ - סגנוריגער יד ןיא טײקיטרַא

 ןוא סעמעטסיס עשיטילָאּפ ערעײז ןיא שרעדנַא רעקינייװ רעדָא רעמ עלַא

 ערעייז ןיא ,סעיצוטיטסניא עזעיגילער ןוא תונומא ערעייז ןיא ,ןעגנובעגצעזעג

 .ןכיורבעג עלַאינָאמערעצ ןוא םיגהנמ

 עיצַאיצנערעֿפיד עטייווצ ַא ןעמוקעגרָאֿפ זיא טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא

 רעד ןוֿפ עסַאמ יד זיא ריא ךרוד סָאװ יד ךעלמענ ,טרָאס ןטנַאקַאב רעמ ַא ןוֿפ

 ןוֿפ ןעגנולײטנַײא ןוא ןסַאלק ענעדײשרַאֿפ ןיא ןרָאװעג טרעדנוזעגּפָא עדניימעג

 .טנַא עטריצילּפמָאק יד טכַאמעגכרוד טָאה לייט:רעריגער רעד תעב ,רעטעברַא

 ךיוא לייט רעטריגער רעד טָאה ,ןרָאװעג ןביושַאב ןביוא זיא סָאװ ,גנולקיוו

 עטלציּפעצ יד זיא טַאטלזער ריא סָאװ ,גנולקיװטנַא עטריצילּפמָאק ַא טכַאמעגכרוד

 .רעקלעֿפ ענעטירשעגרָאֿפ יד טריזירעטקַארַאכ עכלעװ ,טעברַא רעד ןוֿפ גנולייטעצ

 עטשרע ענַײז ןוֿפ סערגָארּפ ןקיזָאד םעד ןבַײרשַאב וצ קיטיינ טינ זיא סע

 יד ןוא רעדנעליחרזמ יד ןיא סעטסַאק ןיא גנולייטנַײא רעד ךרוד ,ןָא ןעלּפַאטש

 עקידנריצודָארּפ עטגַײװצרַאֿפ יד זיב עּפָאריײא ןוֿפ סעדליג עטרירָאּפרָאקניא

 .ודנוא לב טציא ךיז ןעניֿפעג סָאװ סעיצַאזינַאגרָא עקידנלײטרעדנַאנוֿפ ןוא

 עכלעװ ,עיצולָאװע יד ןזיװעגנָא גנַאל ןיוש ןבָאה ןעמָאנָאקע עשיטילָאּפ יד

 רַאֿפ רערעדעי ןעוט רעדילגטימ ענַײז ּוװ ,טֿבש ַא טימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 ּוװ ,עדניימעג רעטריזיליוויצ ַא טימ ךיז טקידנע ןוא ,ןטעברַא עקיבלעז יד ךיז

 יז ןוא ,ןרעדנַא םעד רַאֿפ רענייא ןטעברַא ענעדײשרַאֿפ ןעוט רעדילגטימ יד

 .ודָארּפ רענלצנייא רעד עכלעוו ךרוד ,ןעגנורעדנע יד ןזיװעגנָא רעטַײװ ןבָאה

 ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ זיא לקיטרַא .ךיורבעג זיא סע ןכלעװו ַא ןוֿפ רעריצ

 ןוֿפ טכיזֿפױא רעד רעטנוא ןעייטש עכלעוו ,רעריצודָארּפ ןוֿפ עיצַאניבמָאק ַא

 ַאזַא ןוֿפ עיצַאקירבַאֿפ רעד ןיא ןלייט ערעדנוזַאב ןעמענ ןוא רעטסַײמ ַא

 .לקיטרַא-ךיורבעג
 םעד טָא ןוֿפ תוגרדמ ערעכעה ןוא ערעדנַא ךָאנ ןַארַאֿפ רעבָא ןענַײז סע

 רעלעירטסודניא רעד ןיא טײקיטרַאנדײשרַאֿפ וצ טײקיטרַאניײא ןוֿפ טירשרָאֿפ

 טכַאמעג ןיוש זיא סע יװ םעד ךָאנ גנַאל .טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ עיצַאזינַאגרָא

 יד ןשיװצ טעברַא רעד ןוֿפ גנולייטעצ רעד ןיא סערגָארּפ רעשּפיה ַא ןרָאװעג

 ןייק טינרָאג רעדָא סָאװ ּפַאנק ץלַא ךָאנ זיא ,רעטעברַא ןסַאלק ענעדײשרַאֿפ

 ןלײט עטרעדנוזענּפָא טַײװ יד ןשיװצ ןעוװעג טינ טעברַא רעד ןוֿפ גנולייטצצ
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 ןיא קיטרַאנײא ךרע יֿפל ןבילבעג ךָאנ ויא קלָאֿפ סָאד :עדניימעג רעד ןוֿפ

 עקיבלעז יד טימ ןעמונרַאֿפ ךיז ןעמ טָאה קריצמב ןדעי ןיא סָאװ ,טרּפ םעד

 טרעמרַאֿפ ןענַײז ןעלטימ:רעקרַאֿפ ערעדנַא ןוא ןגעוו ןעוו טשרע .ןעגנוקיטֿפעשַאב
 וצֿפױא ןבױהעגנָא ןקריצַאב ענעדײשרַאֿפ יד ןבָאה ,ןרָאװעג טרעסעברַאֿפ ןֹוא

 יד ןוֿפ ענייא קיגנעהּפָא ןרָאװעג ןענַײז ןוא סעיצקנוֿפ ענעדיײשרַאֿפ ןעמענ
 :לָאװ יד ,קריצַאב ןייא ןיא טצעזַאב ךיז טָאה עיצַאקירבַאֿפ:לװַאב יד ,ערעדנַא

 ןיא ןציּפש ,ָאד ןרָאװעג טריצודָארּפ זיא סנדַײז ;ןרעדנַא ןַא ןיא עיצַאקירבַאֿפ

 ?ןזיײא ,ןעַײרעּפעט ;ןרעדנַא ןַא ןיא ךיש ,ץַאלּפ ןייא ןיא ןקָאז ;טרָא רעדנַא ןַא
 ערעדנוזַאב ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה עיצַאקירבַאֿפןרעש ןוא :סרעסעמ ,ןעלקיטרַא
 ןֿפ ןדײשרַאֿפ רעקינייװ רעדָא רעמ טנגעג רעדעי טרעװ סגטצעל ןוא ;טעטש
 יד טָא ,רעמ ךָאנ ,ןָא טריֿפ יז סָאװ גנוקיטֿפעשַאב-טּפױה ַא ךרוד עקירעביא יד
 ענעדײשרַאֿפ יד ןשיװצ רָאנ טינ סױרַא ךיז ןזַײװ סעיצקנוֿפ ןוֿפ ןעגנוליײטּפָא
 רעד .,רעקלעֿפ ענעדײשרַאֿפ ןשיװצ ךיוא רָאנ ,קלָאֿפ ןקיבלעז םעד ןוֿפ ןלייט
 ,ןרעסערגרַאֿפ וצ ליֿפ וצ טגָאז לדנַאהַײרֿפ רעד סָאװ ,ןעלקיטרַא ןוֿפ טַײבסיױא
 רעדָא רערעסערג ַא ןיא ,ןריזילַאיצעּפס ןוֿפ גנוקריוו יד ךעלדנע ןבָאה טעװ
 ,קלָאֿפ ןדעי ןוֿפ עירטסודניא יד ,סָאמ רערענעלק

 ,טעמפ ויא רעכלעװ ,טֿבש ןשירַאברַאב ַא טימ קידנבײהנָא זַא ױזַא
 ןיא ,רעדילגטימ ענַײז ןוֿפ סעיצקנוֿפ יד ןיא קיטרַאניײא ,ןצנַאג ןיא טינ ביוא
 רעשימָאנָאקע ןַא ןוֿפ גנוטכיר רעד ןיא ץלַא ךָאנ זיא ןוא ןעוועג סערגָארּפ רעד
 .גךײשרַאֿפ רעמ טרעװ רע .ץסַאר רעכעלשטנעמ רעצנַאג רעד ןוֿפ עיצַאגערגַא
 רעקלעֿפ ערעדנוזַאב יד סָאװ סעיצקנוֿפ ערעדנוזַאּב יד ןוֿפ טרּפ ןיא קיטרַא
 עלַאקָאל יד ןָא ןעמענ סע סָאװ סעיצקנוֿפ ערעדנוזַאב יד ןוא ,ןָא ןעמענ
 רעֿפַאש ײלרעלַא סָאװ סעיצקנוֿפ ערעדנוזַאב יד ןוא ,קלָאֿפ ןדעי ןוֿפ סעיצקעס
 סעיצקנוֿפ ערעדנוזַאב יד ןיא ןוא ,טָאטש רעדעי ןיא ןָא ןעמעג רעלדנעה ןוא
 ,לקיטרַא ןדעי ןוֿפ עיצקודָארּפ רעד ןיא ןָא ןעמענ רעטעברַא יד סָאװ

 רעד ןיא ץעזעג םעד טָא רַאֿפ ןליּפשַײב ערָאלק ןעמ טניֿפעג רָאנ טינ .3 8
 טײקרָאלק ַאזַא טקנוּפ טימ ןעק ןעמ רָאנ ,םזינַאגרָא ןכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ עיצולָאװע
 .שטנעמ ןוֿפ ןטקודָארּפ עלַא ןוֿפ עיצולָאװע רעד ןיא םיא ןוֿפ ןליּפשַײב ןעניֿפעג
 רעדָא עלַאער ַײט ,עטקַארטסבַא רעדָא עטערקנָאק ילס ,טייקיטעט ןוא קנַאדעג ןכעל
 ,עיצַארטסוליא עטשרע רעזדנוא סלַא ךַארּפש יד ןעמענ רימָאל ,עלַאעדיא

 ןכלעװ ךרוד ,יירשעגסיוא רעד זיא ךַארּפש ןוֿפ םרָאֿפ עטסקירעדינ יד
 ,גנַאלק ןקיצנייא ןַא ךרוד ןבעגעגרעביא רָאלקמוא טרעװ עעדיא עצנַאג ַא
 סע ןעוו זיא ךַארּפש עכעלשטנעמ יד זַא .םייח:ילעב עקירעדינ יד ַײב ונַײהד
 גנערטש ןעװעג יז זיא ןכב ןוא ,ןעיירשעגסיוא ןוֿפ סיוכרוד ןענַאטשַאב זיא
 .זַײװַאב ןייק טינ רימ ןבָאה ,ןלײטכַארּפש עריא ןוֿפ טרּפ ןיא קיטרַאניײא
 טיג רעמ טָאה יז ןעו ,םרָאֿפ ַא ןיב ךַארּפש יד ןשרָאֿפכָאנ ןעק ןעמ זַא רעבָא
 ןטנעמעלע עקיצנייא עריא סלַא רעטרעװטַײצ ןוא רעטרעװטּפױה יװ טַאהעג
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 ןוֿפ גנורעמרַאֿפ רעקיטרַאלּפַאטש רעד ןיא .,טקַאֿפ רעטלעטשעגטסעֿפ ַא זיא

 רעטרעװטַײצ ןוֿפ עיצַאיצנערעֿפיד רעד ןיא ; ןלייט עקיטשרע יד טָא ןוֿפ ןלײטכַארּפש

 נעטערקנָאק ןוא עטקַארטסבַא ףיוא רעטרעװטּפױה ןוֿפ ,עוויסַאּפ ןוא עװיטקַא ףיוא

 }סוזַאק ןוא לָאצ ,ןָאזרעּפ ,טַײצ ,גנוגייב ןוֿפ םיקוליח ןוֿפ םוקֿפיוא םעד ןיא

 ָארּפ ,ןברעװדַא ,ןוויטקעידַא ןוֿפ ,רעטרעװטַײצ:ףליה ןוֿפ גנורימרָאֿפ רעד ןיא

 ,ןעגנונעדרָא ענעי ןוֿפ ןעגנוגײנּפָא יד ןיא ;ןעלקיטרַא ,סעיציזָאּפערּפ ,ןעמָאנ

 עטריזיליוויצ יד עכלעוו ךרוד ,ןלײטכַארּפש ןוֿפ ןטעטעירַאװ ןוא םינימ ,ןעגנוטַאג

 רימ ןעעז -- גנוטַײדַאב ןוֿפ סעיצַאקיֿפידָאמ עניילק סיוא ןקירד סעסַאר

 ןעק אחרוא בגַא ,ןקיטרַאנדײשרַאֿפ םעד וצ ןקיטרַאנײא םעד ןוֿפ גנורעדנע ןַא

 לעיצעּפס ערעדנַא עלַא רַאֿפ רעכעה זיא ךַארּפש עשילגנע יד זַא ,ןקרעמַאב ןעמ

 ןיא סעיצקנוֿפ ןוֿפ גנולײטרעדנַאנוֿפ יד טָא טריֿפעג טָאה יז לַײװ ,רַאֿפרעד

 .טײקידנעטשלוֿפ רעמ טימ ןוא ךרע ןרעסערג ַא

 ןוֿפ גנולקיװטנַא יד ןשרָאֿפ ןענעק רימ רעכלעוו רעטנוא ,טַײז ַא ךָאנ |

 עיגָאלָאליֿפ יד .רעטרעוו עשיֿבורק ןוֿפ גנוטַײדַאב ןיא קוליח רעד זיא ,ךַארּפש

 רעטרעװ ןענעק ןכַארּפש עלַא ןיא זַא ,תמא םעד ןענוֿפעגסױא גנַאל ןיוש טָאה

 .גבומַאטשּפָא עכעלטֿפַאשנײמעג ַא ןבָאה סָאװ סעילימַאֿפ ןיא ןרעוו טריּפורג

 ןסיורג ַא ןוֿפ ןדעי ףיוא םיקוליח ןָא טדנעװעגנָא הליחתכל טרעוו סָאװ ןעמָאנ ַא

 ךרוד דלַאב טכַאמ ,םישעמ רעדָא ןכַאז ןוֿפ סַאלק ןטריניֿפעד טוג טינ ןוא

 ןוֿפ ןעגנולײטּפָא-טּפױה יד טקירדעגסיוא ןרעוו סע עכלעו טימ ,סעיצַאקיֿפידָאמ

 ןוויטימירּפ םעד ןוֿפ ּפָא ןעמַאטש סָאװ ,ןעמענ ערעדנוזַאב יד טָא .סַאלק םעד

 רעטַײװ ךָאנ ןענַײז סָאװ ןעמענ ערעדנַא ןוֿפ ןרעטלע יד ןײלַא ןרעוו ,לצרָאװ

 ןעמרָאֿפ עשיטַאמעטסיס ענעי ןוֿפ ףליה רעד טימ ןוא .ןרָאװעג טריציֿפידָאמ

 עטצעזעגֿפױנוצ ןוא רעטרעוו עטמַאטשעגּפָא ןכַאמ ןוֿפ ,סיוא דלַאב ןסקַאװ סָאװ

 טלקיװטנַא ףוסל טרעװ ,םיקוליח ערענעלק ךָאנ סיוא ןקירד סָאװ ,ןענימרעט

 זַא ,גנוטַײדַאב ןוא גנַאלק ןיא קיטרַאנדײשרַאֿפ ױזַא ,רעטרעוו ןוֿפ םַאטש ַא

 ןבָאה ןלָאז ייז ,ךעלביילגמוא סיוא סע טעז טנװַאהַאב טינ זיא סָאװ םעד רַאֿפ

 ערעדנַא ןוֿפ ךיז ןעלקיװטנַא עלַײװרעד .גנומַאטשּפָא עכעלטֿפַאשניימעג א

 ערעסָאװ ןוֿפ ךַארּפש ַא ךיז טכַאמ סע זיב ,ןעמַאטש ענױזַא ךָאנ ןעלצרָאװ

 סקנופ ןענעכײצַאב עכלעו ,רעטרעװ ערעדנוזַאב רעמ רעדָא טנזיוט קיצכעז

 .ןעגנוּוט ,ןטעטילַאװק ,ןכַאז ענעדײשרַאֿפ ליֿפ ױזַא

 טײקיטרַאנײא ןוֿפ טריסערגָארּפ ללכב ךַארּפש יװ ןֿפוא רעדנַא ןַא ךָאנ

 סקַאמ יװ ַײס ,ןכַארּפש ןוֿפ גנורעמרַאֿפ רעד ןיא זיא טײקיטרַאנדײשרַאֿפ וצ

 ןייא ןוֿפ טלקיװטנַא ךיז ןבָאה ןכַארּפש עלַא זַא ,ןעניימ ןעסנוב ןוא רעלימ

 ןוֿפ ןסקַאװעגסױרַא ןענַײז ייז זַא ,ןעניימ ןגָאלָאליֿפ ערעדנַא יו ייס ,םַאטש

 עסיורג דלַאב יװ זַא ,רָאלק ןֿפוא לכב זיא ,ןעמַאטשכַארּפש רעמ רעדָא ייווצ

 ןיא ןוֿפ סױרַא ןעמוק ,עשִיעּפָארײא .ָאדניא יד יװ ,סעילימַאֿפ : ןכַארּפש

 עקידנעטש ןוֿפ סעצָארּפ ַא ךרוד ןדיײשרַאֿפ ןרעװ טזומעג ייז ןבָאה ,םַאטשּפָא

 רעד ןוֿפ ךַאלֿפרעבײא םעד רעביא גנוטײרּפשסױא עקיבלעז יד .ןעגנורעדנע
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 קיטַײצבַײלג טָאװ ,עסַאר רעד ןוֿפ עיצַאיצנערעֿפיד ַא וצ טריֿפעג טָאה סָאװ ,דרע
 רעטַײװ ןעעז רימ ןכלעװ ,תמא ןַא :ךַארּפש ריא ןוֿפ עיצַאיצנערעֿפיד וצ טריֿפעג
 ןעמ סָאװ ןטקעלַאיד יד ןוֿפ ןטייקכעלמיטנגייא יד ןיא קלָאֿפ ןדעי ןיא טרירטסוליא
 ךַארּפש ןוֿפ סערגָארּפ רעד טגלָאֿפ יױזַא טָא ,ןטנגעג ערעדנוזַאב ןיא טניֿפעג
 רעד ןיא יא ,ןכַארּפש ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד ןיא יא ץעזעג םעניײמעגלַא םעד
 ,ןלײטכַארּפש ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד ןיא יא ,רעטרעוו ןוֿפ סעילימַאֿפ ןוֿפ גנולקיװטנַא

 ןֿפערט ,ךַארּפש רענעבירשעג רעד וצ רעטדערעג רעד ןוֿפ קידנעייגרעביא
 ענעבירשעג יד .ןסולש עכעלנע וצ ןריֿפ עכלעוו ,ןטקַאֿפ ןסַאלק עקינייא ןָא רימ
 ןענַײז טשרעוצ ןוא ;רוטּפלוקס ןוא רעלָאמ טימ טֿפַאשהֿבורק ַא טָאה ךַארּפש
 .רַאֿפ עטקעריד ַא ןבָאה ןוא רוטקעטיכרַא ןוֿפ ןלײטגנַאהנָא ןעװעג ַײרד עלַא
 קידנקרעמַאב .עשיטַארקָאעט יד ,גנוריגער ןוֿפ םרָאֿפ רעטשרע רעד טימ גנודניב
 יד לשמל יװ ,סעסַאר עדליו ענעדײשרַאֿפ זַא ,טקַאֿפ םעד אחרוא ֿבגַא זיולב
 ןשטנעמ ןלָאמ טימ ּפָא ךיז ןביג ,עקירֿפַא-םורד ןוֿפ םיטֿבש יד ןוא רעילַארטסױא
 טכַארטַאב םינּפַא ןענַײז עכלעוו ,ןלייה ןוֿפ טנעו יד ףיוא ןעגנוריסַאּפ ןוא
 ,ייז ַײה .רעטפיגע יד וצ ןײגרעבירַא רימ ןלעװ ,רעטרע עקילייה יװ ןרָאװעג
 טרירָאקעד ןבָאװ סָאװ ,ןלעמעגטנַאװ רימ ןעניֿפעג ,םירושַא יד ַײב ךיוא יװ
 בײהנָא ןיא ןענַײז עכלעװ) גיניק ןוֿפ ץַאלַאּפ םעד ןוא טָאג ןוֿפ לּפמעט םעד
 רעד ןוֿפ ןלייט ןעװעג ןענַײז ןעַײרעלָאמ יד ןוא ,(עבלעז סָאד ןוא סנייא ןעוועג
 עזעיגילער יד ןוא ןדַארַאּפ עכעלגיניק יד יװ ןעניז ןקיבלעז םעד ןיא גנוריגער
 לַײװ  ,רַאֿפרעד ךיוא גנוריגער רעד ןוֿפ ןלייט ןעװעג ןענַײז ייז .ןעגנורעַײֿפ
 ,גיניק:טָאג םעד ןוֿפ תונוחצנ יד ,טָאג םוצ ןעניד סָאד טלעטשעגרָאֿפ ןבָאה יז
 .רעדיוו יד רַאֿפ ףָארטש יד ןוא ןענַאטרעטנוא יד ןוֿפ טײקגנֿפרָאװעגרעטנוא יד
 ןוֿפ ןטקודָארּפ סלַא ןכַאז:גנוריגער ןעוועג יז ןענַײז רעדיוו ןוא .עקינעּפש
 ,עירעטסימ עקילייה ַא יװ קלָאֿפ ןוֿפ טצעשעג ,טסנוק ַא

 זיא ןעגנולעטשרֶָאֿפ עכעלדליב עקיזָאד יד ןכיורבעג וצ תוליגר רעד ןוֿפ
 :רעדליב ןוֿפ עקיטקַארּפ עטרעדנעעג סָאװטע יד ןסקַאװעגסױרַא טײהרעכעלריטַאנ
 יד ַײב קידנריטסיסקע ךָאנ ןענוֿפעג טָאה ןעמ סָאװ עקיטקַארּפ ַא -- טֿפירש
 ןקיבלעז ןֿפױא ,ןעגנוצריקרַאֿפ ךרוד .טקעדטנַא יז טָאה ןעמ ןעוו ,רענַאקיסקעמ
 רעטדערעג ןוא רענעבירשעג רענעגייא רעזדנוא ןיא רָאֿפ טמוק סע יװ ,רעגייטש
 ; רעכַאֿפנײא ןרָאװעג רדטּכ ןרוגיֿפ עכעלדליב עטנַאקַאב רעמ יד ןענַײז ,ךַארּפש
 ןוֿפ עטסרעמ יד סָאװ ,ןלָאבמיס ןוֿפ םעטסיס ַא ןסקַאװעגסױא זיא ףוסל ןוא
 ןבָאה ײז עכלעװ ןכַאז יד וצ טייקכעלנע עטַײװ ַא זיולב טַאהעג ןבָאה ייז
 ןֿפַאשעג ןענַײז רעטּפיגע יד ןוֿפ ןֿפילגָארעיה יד זַא ,קנַאדעג רעד ,טנכיײצַאב
 יד סָאװ ,טקַאֿפ םעד ךרוד טקיטעטשַאב טרעװ ,ןֿפוא םעד טָא ףיוא ןרָאװעג
 ,ןענוֿפעג טָאה ןעמ יװ ,טכַארבעגסױרַא טָאה רענַאקיסקעמ יד ןוֿפ טֿפירשרעדליב
 יד ַײב יװ ,יײז ַײב ןוא ;ןעמרָאֿפ עשיֿפַארגָאעדיא ןוֿפ עילימַאֿפ עכעלנע ןַא
 ףױא ןרָאװעג טריצנערעֿפיד זַײװלײט ןעמרָאֿפ יד טָא ןענַײז ,רעטּפיגע
 ;םיס רעדָא עשיּפָארט ףיוא ןוא עטכַאמעגכָאנ רעדָא עשיגָאלָאירוק
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 גנובַײרשַאב ןייא ןיא ןעמַאזוצ ןרָאװעג טכיורבעג רעבָא ןענַײז עכלעוו : עשילָאב

 טכַאמעגכרוד ךַארּפש ענעבירשעג יד טָאה ןעטּפיגע ןיא  ,גנוריסַאּפ ַא ןוֿפ

 יד ןעמוקעגסיױרַא ןיא סע רעכלעוװ ןוֿפ ,עיצַאיצנערעֿפיד עקידרעטַײװ ַא

 עלַאירָאכנע רעדָא עשיֿפַארגָאלָאטסיּפע יד ןוא עשיטַארעיה

 .רעשיֿפילגָארעיה רעקידהליחּתכל רעד ןוֿפ עדייב ּפָא ןעמַאטש טכלעוו ,סעמעטסיס

 ,ןעמעננגייא ןוֿפ קורדסיוא םעד רַאֿפ זַא ,רימ ןעניֿפעג טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא

 עשיטענָאֿפ טכיורבעג ןעמ טָאה ,ןרעװ ןבעגעגרעביא שרעדנַא טינ ןענעק עכלעוו

 שיטקַאֿפ לָאמ ןייק ןבָאה רעטּפיגע יד זַא ,ןעמונעגנָא טרעװ סע םנה ןוא ,ןלָאבמיס

 םיוק ןעק ןגעװטסעדנוֿפ ,ןבַיײרש ןשיטעבַאֿפלַא קידנעטשלוֿפ םעד וצ טכיירגרעד טינ

 טכיורבעג לָאמטֿפָא ןענַײז סָאװ ,ןלָאבמיס עשיטענָאֿפ יד טָא זַא ,קֿפס ַא ןַײז

 ,רענרעק יד ןעװעג ןענַײז ,ןלָאבמיס עשיֿפַארגָאעדיא ערעייז ןוֿפ ףליה וצ ןרָאװעג

 טָאה יז יװ דלַאב .ןסקַאװעגסױרַא זיא םעטסיס עשיטעבַאֿפלַא יד עכלעוו ןוֿפ

 .כרוד אֿפוג םעטסיס עשיטעבַאֿפלַא יד זיא ,ןֿפילגָארעיה יד ןוֿפ טלײטעגּפָא ךיז

 ןֿפַאשעג ןענַײז ןב"א ענעדײשרַאֿפ --- סעיצַאיצנערעֿפיד עכַײרלָאצ ןעגנַאגעג

 רעדָא רעמ ןעניֿפעג ךָאנ ןעמ ןעק ייז ןוֿפ עטסרעמ יד ןיא רעבָא ,ןרָאװעג

 ,ןסקַאװעגסױא זיא קלָאֿפ ןטריזיליוויצ ןדעי ַײב ןוא ,גנודניברַאֿפ ַא רעקינייװ

 ענעבירשעג ןוֿפ סעמעטסיס עקיגייא ,ןעגנַאלק ןוֿפ םעטסיס ַא ןלעטשוצרָאֿפ ידֹּכ

 ךָאנ ַא ךרוד ,ךעלדנע .ןקעװצ ערעדנוזַאב רַאֿפ טכיורבעג ןרעװ סָאװ סנכייצ

 סָאװ תויתוא יד ןוא ,ַײרעקורד יד ןעמוקעג זיא עיצַאיצנערעֿפיד רערעקיטכיוו

 .גדײשרַאֿפ ןרָאװעג ךָאנרעד ןענַײז ,טרָאס ןייא ןוֿפ עלַא ןעװעג טשרעוצ ןענַײז

 ,םרָאֿפ ןיא קיטרַא

 עטשרע עריא ןעגנַאגעגכרוד זיא ךַארּפש ענעבירשעג יד תעב .8

 ריא ןעװעג זיא סָאװ ,עיצַארָאקעד:טנַאװ יד זיא ,גנולקיװטנַא ןוֿפ תוגרדמ

 ,רעטעג יד .רוטּפלוקס ןוא ַײרעלָאמ ןיא ןרָאװעג טריצנערעֿפיד ,לצרָאװ

 + חליחּתכל ןענַײז ,ןרָאװעג טלעטשעגרָאֿפ ןענַײז סָאװ ,תויח ןוא ןשטנעמ ,םיכלמ

 עטסרעמ יד ןיא ,טרילָאק ןוא ןכירטש ענעטינשעגנַײא ךרוד טנכייצעג ןעװעג

 ןעװעג זיא ךַאז יד ןוא ףיט ױזַא ןטינשעגנַײא ןעוװעג ןכירטש יד ןענַײז ןלַאֿפ

 טָאה סע זַא ,ןלײטּפױה ענַײז ןיא טנכייצעג ןּוא טדנורעגסיֹוא טַײװ ױזַא

 (גנוריװַארג) ָאילַאטניא ַא ןשיװצ ןענַאטשעג זיא סָאװ קרעװ ןימ ַא טרימרָאֿפ
 יד :טיושרָאֿפ ןסיװעג ַא רימ ןעעז ןלַאֿפ ערעדנַא ןיא ,ףעילערַאב ַא ןוא

 ןרוגיֿפ יד ןוא ,טקַאהענּפָא ןרעוו ןרוגיֿפ יד ןשיװצ רעטרע ענעבױהעגֿפױא

 .ַאב רעטרילָאק ַא ןֿפַאשעג טרעװ סע זַא ױזַא ,טברַאֿפעג ןרעװ אֿפוג

 רָאֿפ טלעטש םענדיס ןיא רוטקעטיכרַא עשירושַא עטַײנַאב יד .ףעילער

 שטָאכ ,ןכַאז ןוא ןענָאזרעּפ יד -- ליטסטסנוק םענעי ןוֿפ גנורעסעברַאֿפ ַא

 טימ ןוא רעקיטכיר ןטינשעגסיא ןענַײז ,טרילָאק שירַאברַאב ץלַא ךָאנ

 .עגסיוא ןענַײז סָאװ ,ןסקָא ןוא ןבייל עטלגילֿפַאב יד ןיא ןוא ;םיטרּפ רעמ

 טירשרָאֿפ ןשּפיה ַא ןעז ןעמ ןעק ,ןרעיוט יד ןוֿפ ןעלקניו יד ףיוא טלעטש
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 ץלַא ןגעװטסעדנוֿפ זיא עכלעװ ,רוגיֿפ רעטקַאהעגסױוא קידנעטשלוֿפ ַא וצ

 רושֲַא ןיא רעבָא תעב ,ןינב םעד ןוֿפ לייט ַא ץלַא ,טרימרָאֿפ ןוא טרילָאק

 ןקיטכיר ןיא עוטַאטס ַא ןֿפַאש ֹוצ טריבורּפ טינרָאג רעדָא קינייוװ ייז ןבָאה

 פקירהגרדהב יד טסנוק רעשיטּפיגע רעד ןיא ןעניֿפעג רימ ןענעק ,טרָאװ ןוֿפ ןעניז

 ךיצַאּפש ַא .טנַאװ רעד ןוֿפ רוגיֿפ רעטקַאהעגסױא רעד ןוֿפ גנורעדנוזּפָא

 ,רָאלק ץנַאג סע טוַײװַאב םּועזומ שיטירב ןיא עיצקעלָאק רעשיטּפיגע רעד ךרוד

 סעוטַאטס ערעדנוזַאב יד ףיוא ןקרעמַאב וצ טייהנגעלעג ַא ךיוא טיג טע ןוא

 יד ןבָאה עלַא זַא ,טעז ןעמ םערָאװ ,ףעילערַאב ןוֿפ גנומַאטשּפָא ערָאלק רעייז
 ןיא יװ ןעמַאוצ ןעייטש סיֿפ יד ןוא רעּפרעק ןרעטנורַא ןגיוצעגסיוא טנעה
 ַא ןיא ,סיֿפ יד ןיב ּפָאק ןוֿפ ,עוטַאטס רעד ןוֿפ ןטניה רעד ןוא ,ףעילערַאב ַא
 ,טגַאװ ןֿפױא ןענַאטשעג טלָאװ סע יװ ,ןייטש קיטש רעכַײלג

 :ַארּפ םעד טָא ןוֿפ ןעלּפָאטשטּפיױה יד טרזחעגרעביא טָאה דנַאלנכירג
 וצ ןעװעג ןטסנוקיגניליװצ יד טָא ןענַײז רושַא ןוא ןטּפיגע ןיא יו ,סערג
 יכרֲא יד ,רעטומ רעייז טימ ןוא ערעדנַא יד טימ ענייא טקיגיײארַאֿפ טשרע
 יד ףיוא .גנוריגער ןוא עיגילער ןוֿפ ןֿפליהעג יד ןעוועג ןעגַײז ןוא ; יווטקעט
 ןלעטש סָאװ ,ןֿפעילערַאב עטרילָאק רימ ןעעז ןעלּפמעט עשיכירג יד ןוֿפ ןזירֿפ
 טרָאס ַא עלַא ןבָאה עכלעװ ,ןעַײרעליּפש ,סעסעצָארּפ ,תומחלמ ,תונברק רָאֿפ
 רעטצנעֿפ ןוא ןריט יד רעביא ןענָאטנָאוֿפ יד ףיוא .,גנוטַײדַאב עזעיגילער

 םעד טימ רעקינייװ רעדָא רעמ טקינײארַאֿפ ,ןרוטּפלוקס עטרילָאק רימ ןעעז
 תונוחצנ יד רָאֿפ ןלעטש ןוא ,ןגיױב ַא טימ טלגנירעגמורַא זיא סָאװ ,ץַאלּפ
 ןיא ןענַײז סָאװ ,סעוטַאטס וצ ןעמוק רימ ןעוו וליֿפַא .ןדלעה ןּוא רעטעג ןוֿפ
 ךָאנ יז רימ ןעניֿפעג ,ןרעהעג ייז ּוװ םינינב יד ןוֿפ טרעדנוזעגּפָא ןצנַאג
 עיצַאזיליװיצ רעשיכירג רעד ןוֿפ ןדָאירעּפ עטצעל יד ןיא טשרע ןוא ,עטרילָאק
 .קידנעטשלוֿפ ןרָאװעג ַײרעלָאמ ןוא רוטּפלוקס ןשיװצ דיײשּפָא רעד זיא

 .ארַאּפ ַא ןריּפשכָאנ רָאלק ךיוא רימ ןענעק טסנוק רעכעלטסירק רעד ןיא
 ץנַאג ןיא ןרוטּפלוקס ןוא ןלעמעג עקיטַײצירֿפ עלַא ,טרובעג-רעדיװ עלעל
 טלעטשעגרָאֿפ ןבָאה -- טלַאהניא ןיא עזעיגילער ןעװעג ןענַײז עּפָאריײא
 ,עקילייה ,ןלָאטסָאּפַא ,סעילימַאֿפ עקילייה ,רעטומ סטָאג ,ןעגנוקיציירק ,ןסוטסירק
 ןבָאה ןוא רוטקעטיכרַא:ןכריק רעד ןוֿפ ןלייט .עלַארגעטניא טרימרָאֿפ ןבָאה יז
 לז לװ ,טָאג ןעניד וצ קשח ַא ןקעװרעד וצ ןעלטימ ערעדנַא ןשיװצ טנידעג
 יד ןענַײז וצרעד .רעדנעל עשילױטַאק:שימיור יד ןיא רעטציא ךָאנ ןענַײז
 עקיליײח יד ןוֿפ ,רעטומ סטָאג ןוֿפ ,ץיירק ןֿפױא סוטסירק ןוֿפ ןרוטּפלוקס עטשרע

 סענָאדַאמ עטברַאֿפעג יד ןָא ןענָאמרעד ךיז רָאנ ףרַאד ןעמ ןוא ;טרילָאק ןעוועג
 יד ףיוא ןוא טנענגיטנָאק ןֿפױא ןכריק יד ןָא טציא ךָאנ ןליֿפ סָאװ ,םימלצ ןוא

 ךָאנ ןעגַײז רוטּפלוװקס ןוא ײרעלָאמ זַא ,טקַאֿפ ןקיטכיװ םעד ןעזוצנַײא ,ןגעוו
 טימ ןדנוברַאֿפ גנע ןענַײז יז ּוו ,ערעדנַא יד טימ ענייא ןדנוברַאֿפ גנע ץלַא
 ןיוש ןיא רוטּפלוקס עכעלטסירק יד ןעװ וליֿפַא ,רוטקעטיכרַא יד ,רעטומ רעייז
 ןבילבעג ץלַא ךָאנ יז זיא ,ַײרעלָאמ ןוֿפ ןרָאװעג טריצנערעֿפיד רָאלק ץנַאג
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 ןיא םירֿפק רַאֿפ ןרָאװעג טצונַאב זיא --- טלַאהניא ןיא שירעריגער ןוא זעיגילער
 רענעי ןיא זיא יז ּוװ ,ַײרעלָאמ יד תעב ;םיכלמ ןוֿפ סעוטַאטס רַאֿפ ןוא ןכריק יד
 יד ןרירָאקעד וצ ןרָאװעג טצונַאב יז זיא ,עכעלכריק ןייר ַא ןעוועג טינ טַײצ
 ןיא טעמּכ ךיז יז טָאה ,ןענָאזרעּפ עכעלגיניק יד ןלעטשרָאֿפ ץוחַא ןוא ,ןצַאלַאּפ
 ןענַײז ןטַײצ ערעַײנ יד ןיא טשרע ,טעדנעגעל עקילייה טימ ןבעגעגּפָא ןצנַאג
 עטצעל יד ןיא טשרע ,ןטסנוק עכעלטלעוו סיוכרוד ןרָאװעג רוטּפלוקס ןוא ַײרעלָאמ
 עשירָאטסיה ןיא ןרָאװעג טלײטעגנַײא ַײרעלָאמ זיא רעטרעדנוהרָאי עקינייא
 ןוֿפ רעדליב ,רענַאשז ,עשירוטקעטיכרַא ,רעדליב:םי ,ןטֿפַאשדנַאל ,רעדליב
 קיטרַאנדײשרַאֿפ ןרָאװעג זיא רוטּפלוקס ןוא ,װ"זַאא ןבעל ןקיבוטש ןוֿפ ,םייח-ילעב
 ,ךיז טקיטֿפעשַאב יז עכלעוו טימ ,ןכַאז עלעעדיא ןוא עלַאער ײלרעלַא עגונב

 ןעמרָאֿפ עלַא זַא ,קיטכיר ךָאד סע זיא ,ןעזסיוא טינ לָאז סָאד ענדָאמ יו
 :ניימעג ַא ןבָאה רוטּפלוקס ןוֿפ ןוא ַײרעלָאמ ןוֿפ ,ךַארּפש רענעבירשעג ןוֿפ
 עטלַארוא יד ןוֿפ סעיצַארָאקעד עזעיגילער:שיטילָאּפ יד ןיא לצרָאװ ןכעלטֿפַאש
 ןענַײז ךָאד ,רעטציא ןבָאה ייז טייקכעלנע קיניײװ יװ ,ןצַאלַאּפ ןוא ןעלּפמעט
 טגנעה סָאװ ,דליבטֿפַאשדנַאל סָאד ,שיטלקניװ ןֿפױא טייטש סָאװ ,טסויב רעד
 םיֿבורק עטַײװ שיט ןֿפױא טגיל סָאװ ,?סמַײט, רעמונ רעד ןוא ,טנַאװ ןֿפױא
 רענעזנָארב רעד ,גנומַאטשּפָא רעייז ןיא עקַאט רָאנ ,רוטַאנ רעייז ןיא רָאנ טינ
 ,טּפַאלקעגנָא טציא טָאה רעגערטווירב רעד סָאװ ,רעּפַאלקריט םעד ןוֿפ ּפָאק
 רענָאדנָאל רעטרירטסוליא רעד ןוֿפ רעדליב יד ןוֿפ רָאנ טינ ֿבורק ַא זיא
 .עביל, םעד ןוֿפ תויתוא יד ןוֿפ ךיוא רָאנ ,טכַארבעג טָאה רע סָאװ ,גנוטַײצ
 םעד ,רעטצנעֿפ ןטלָאמַאב םעד ןשיװצ ,טימרעד ןעמוקעג זיא סָאװ ,"עלעווירב
 זיא טנעמונָאמ ןקַיַײברעד םעד ןוא ,טלַאֿפ ןַײש ןַײז ןכלעו ףיוא ,ךובטעבעג
 ןדליש יד ,תועבטמ ערעזדנוא ףיוא ןטלַאטשעג יד .טֿפַאשהֿבורק-טולב ַא ןַארַאֿפ
 ברעה רעד ,ךובָאטנָאק ןדעי ןָא ןליֿפ סָאװ ,רעֿפיצ יד ,ןעמָארק יד רעביא
 ,ןענַײז סובינמָא םעד ןיא ןסנָאנַא יד ןוא ,עטערַאק רעד ןוֿפ ןריט יד ףיוא
 :יגער רעד ןוֿפ רעכיביולב יד טימ ,סעקלַאיל עשרעדניק טימ ךעלטֿפַאשניײמעג
 ןוֿפ עיניל רעכַײלג ַא ןיא עטמַאטשעגּפָא ,טנעוו יד ןוֿפ ןטעּפַאט יד ןוא גנור
 טלעטשעגרָאֿפ ןבָאה רעטּפיגע יד עכלעוו ןיא ,ןצכעלעמעג-רוטּפלוקס עיור יד
 .עג טינ רשֿפא ןעק ןעמ .םיכלמ:רעטעג ערעייז ןוֿפ םיחֿבש ןוא תונוחצנ יד/

 טײקכַאֿפליֿפ יד ןרירטסוליא רעקידעבעל לָאז סָאװ ,ליּפשַײב רעדנַא ןייק ןעניֿפ !
 טַײצ ןוֿפ ךשמ ןיא ןרעװ ןענעק סָאװ ,ןטקודָארּפ יד ןוֿפ טײקיטרַאנדײשרַאֿפ ןוא
 | ,לצרָאװ ןכעלטֿפַאשניימעג ַא ןוֿפ םיוניש עקידרדסּכ ךרוד

 :ַאב ןעמ ףרַאד ,ןטקַאֿפ ןסַאלק ערעדנַא וצ רעבירַא ןעייג רימ רעדייא
 טזַײװ ןקיטרַאנדײשרַאֿפ םעד וצ ןקיטרַאניײא םעד ןוֿפ עיצולָאװע יד זַא ,ןקרעמ -

 רעד ןוֿפ רוטּפלוקס ןוא לײרעלָאמ ןוֿפ גנורעדנוזּפָא רעד ןיא רָאנ טינ סױרַא ךיז
 .רַאֿפ רערעסערג רעד ןיא ןוא ,רערעדנַא רעד ןוֿפ ענייא ןוא רוטקעטיכרַא
 ךיוא ךיז טזַײװ סע רָאנ ,םורַא ןעמענ ייז סָאװ ןטקעיבָא יד ןוֿפ טייקנדייש
 רעדָא דליב קיטנַײה ַא .רעדנוזַאב קרעװ ןדעי ןוֿפ רוטקורטס רעד ןיא סױרַא
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 .עקיטַײצרַאֿפ ַא רעדייא רעטקַארַאכ ןקיטרַאנדײשרַאֿפ רעמ טַײװ ַא טָאה עוטַאטס

 ןטלָאװ ייז יװ ,ןרוגיֿפ עריא עלַא רָאֿפ טלעטש ָאקסערֿפ-רוטּפלוקס עשיטפיגע ןַא
 רעבירעד ןוא ,גיוא ןוֿפ קחרמ ןקיבלעז ןֿפױא ה"ד ,ןיילּפ ןייא ףיוא ןענַאטשעג
 ןיא רָאֿפ ייז טלעטש סָאװ ,לעמעג ַא רעדייא קיטרַאגדײשרַאֿפ רעקיניײװ יז זיא
 רעטנוא ןכַאז עלַא סױרַא טלעטש יז .,גיוא םעד ןוֿפ ןטײקטַײװ ענעדיײשרַאֿפ
 קיטרַאגדײשרַאֿפ רעקינייװ יז זיא טימרעד ןוא ,גנוטכַײלַאב רעקיבלעז רעד
 ןוֿפ ןלייט ענעדײשרַאֿפ ןוא ןכַאז ענעדיײשרַאֿפ סױרַא טלעטש סָאװ ,לעמעג ַא רעדייא
 ערעדנַא עגייק טעמּכ טינ טכיורבעג יז ,ןעגנוטכַײלַאב ענעדײשרַאֿפ רעטנוא ןכַאז
 ,טײקרַאטש רעלוֿפ רעייז ןיא ךיוא עקיבלעז יד ןוא ,ןרילָאקדנורג יד רעסיוא
 יד טכיורבעג סָאװ ,לעמעג ַא רעדייא קיטרַאנדײשרַאֿפ רעקינייװ יז זיא טימרעד
 ןוֿפ ןרילָאק עטשימעג לָאצ עכעלדנעמוא ןַא טצונַאב רָאנ ,סָאװ ּפַאנק ןרילָאקדנורג
 ןדייש ייז ןוא ,עיציזָאּפמָאק רענעדײשרַאֿפ ַא ןוֿפ ערעדעי ,ןברַאֿפ עקידנשיווצ יד
 ,טײקרַאטש ןיא ךיוא רָאנ ,טעטילַאװק ןיא רָאנ טינ עקירעביא יד ןוֿפ דעטנוא ךיז

 .גייא עקרַאטש ַא קרעװ עטשרע רָאג יד טָא ןיא רימ ןעעז םעד רעסיוא
 טרעװ ןרוגיֿפ יד ןוֿפ גנונעדרָאנַײא עקיבלעז יד .םענמורַא םעד ןיא טײקיטרַא
 ,סעזָאּפ עקיבלעז יד ,ןצכעוט עקיבלעז יד לָאמעלַא --- טריצודָארּפער לָאמעלַא
 ןעועג גנולעטשרָאֿפ ןוֿפ ןעמרָאֿפ יד ןענַײז ןעטּפיגע ןיא .רעדיילק ,רעמינּפ
 ;םשה-לוליח ַא יו ןרָאװעג טכַארטַאב זיא סַײנ סעּפע ןריֿפנַײא זַא ,טריסקיֿפ ױזַא
 סָאװ ,רַאֿפרעד עקַאט ךעלגעמ ןרָאװעג שיטקַאֿפ זיא ןֿפילגָארעיה ןוֿפ םעטסיס יד
 עשירושַא יד ,רעקיבלעז רעד ןעװעג לָאמעלַא זיא ןכַאז ןלעטשרָאֿפ ןוֿפ ןֿפוא רעד
 ,ןשטנעמֿפױה ,םיכלמ ,רעטעג .,ןרָאטקַארַאכ עלעלַארַאּפ סױרַא ןזַײװ ןֿפעילערַאב
 ,סעיציוָאּפ עקיבלעז יד ןיא טלָאמעג לָאמעלַא ןרעװ תויח ןוא ןרוגיֿפ עטלגילֿפַאב
 עלַא ןבָאה ןוא ןכַאז עקיבלעז יד עלַא ןעוט ,גַײצקרעװ עקיבלעז יד עלַא ןטלַאה
 ביוא .רעמינּפ ערעייז ןיא טינ קורדסיוא ןייק רָאג רעדָא קורדסיוא ןקיבלעז םעד
 ,ךייה רעקיבלעז רעד ןוֿפ רעמייב עלַא ןענַײז ,דלַאװנעמלַאּפ ַא סיוא ןלָאמ ייז
 ןוֿפ ענייא טַײװ ךַײלג עלַא ןעייטש ןוא רעטעלב לָאצ עקיבלעז יד ןבָאה עלַא
 ךַײלג טקנוּפ עילַאװכ רעדעי זיא ,רעסַאװ ַא ךָאנ ןכַאמ ייז ןעװ ,ערעדנַא יד
 ךַײלג ןענַײז ,טרָאס ןייא ןוֿפ לָאמעלַא טעמּכ ,שיֿפ יד ןוא ;ערעדנַא יז יװ
 ןוא רעטעג יד ,םיכלמ יד ןוֿפ דרעב יד ,ךַאלֿפרעבײא םעד רעביא טײרּפשרַאֿפ
 סעװירג יד ךיוא ױזַא ןוא ,עקיבלעז יד םוטעמוא ןענַײז ןרוגיֿפ עטלגילֿפַאב יד
 םרָאֿפ ןייא ןיא טלעטשעגרָאֿפ םוטעמוא טרעװ רָאה .דרעֿפ ןוֿפ ןוא ןבייל ןוֿפ
 ןוֿפ טױבעגֿפױא שירָאטקעטיכרַא ץנַאג טרעוו דרָאב טגיניק םעד ,לזַײרג ַא ןוֿפ
 ענייא םוא ענייא ךיז ןטַײב סָאװ ,ךעלזַײרג עקיטרַאניײא ןוֿפ ןשזַאטע עכעלטע
 טרישזנַארַא ןענַײז ןוא ,רעווק רעד ןיא ןגיל סָאװ ,ךעלזַײרג עטײרדרַאֿפ טימ
 יד ןוֿפ דנע םַײב רָאה ךעלטניב יד ןוא ;טייקיסעמלגער רענעמוקלוֿפ טימ
 ,ןֿפוא ןקיבלעז ןֿפױא טקנוּפ טלעטשעגרָאֿפ ןרעװ ןסקָא ןוֿפ ןקע

 טסירק רעטשרע רעד ןיא ןטקַאֿפ עכעלנע ןשרָאֿפ ןעמענ טינ ךיז ןלעװ רימ
 רעבָא ,קידרעװקרעמ רעקינייװ עקַאט ןענַײז עכלעװו ,עטכישעג:טסנוק רעכעל
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 .רַאֿפ וצ טירשרָאֿפ רעד .רָאלק ץנַאג זיא עקילָאמַא יד וצ טייקּכעלנע רעייז

 .גַײה ןוֿפ רעדליב ןיא סָאװ ,םעד ןיא סױרַא גונעג ךיז טזַײװ טיײקיטרַאנדיײש

 ,רעמינּפ ,סעזָאּפ יד :ןדײשרַאֿפ ךעלדנעמוא עיציזָאּפמָאק יד זיא טַײצ רעקיט

 ןדיײשרַאֿפ ןענַײז ןכַאז עקיטכיוו רעקינייװ יד ,עקיבלעז יד טינ ןענַײז ןקורדסיוא

 וליֿפַא קוליח ַא סעּפע טימ לָאמעלַא ןוא ,ײבעג ,עיציזָאּפ ,םרָאֿפ ,סיירג ןיא

 ,צוטַאטס עשיטּפיגע ןַא ןכַײלגרַאֿפ רימ ןעו רעדָא ,םיטרּפ עטסנעלק יד ןיא

 רעגניֿפ יד ,ינק יד ףיוא טנעה יד ,ןייטש ַא ףיוא ךַײלג:םַארטש טציז עכלעוו

 םוקלוֿפ ןטַײז עדייב ןוא ,ןגעקטנַא ךַײלג ןקוק ןגיוא יד ,טײרּפשעגסױא ךַײלג

 רענעטירשעגרָאֿפ רעד ןוֿפ עוטַאטס ַא טימ -- םיטרפ עלַא ןיא שירטעמיס

 רעד עגונב שירטעמיסמוא זיא עכלעוו ,עלוש רענרעדָאמ רעדָא רעשיכירג

 יד ,רָאה יד ןוֿפ ,רעדילגדנע יד ןוֿפ ,רעּפרעק ןוֿפ ,ּפָאק םענוֿפ עיציזָאּפ

 ,ןכַאז עקימורַא וצ תוכַײש ריא ןיא ןוא ,ןטייקיניילק ערעדנַא יד ,רעדיילק

 םעד ףיוא ןקיטרַאנדײשרַאֿפ םוצ ןקיטרַאנײא םעד ןוֿפ גנורעדנע יד רימ ןעעז

 ,ןֿפוא ןטסרָאלק

 רעקיטרַאלּפַאטש רעד ןוא םַאטשּפָא ןטרינידרָאָאק םעד ןיא ,195 8
 ,ןליּפשַײב ייר ַא ךָאנ רימ ןבָאה ןצנַאט ןוא קיזומ ,עיזעָאּפ ןוֿפ עיצַאיצנערעֿפיד
 ןיא ןענַײז גנוגעװַאב ןיא םטיר ןוא גנַאלק ןיא םטיר ,ךַארּפש ןיא םטיר
 יז ןענַײז טַײצ ןוֿפ ךשמ ןיא רָאנ ןוא ,ךַאז ןייא ןוֿפ ןלייט ןעוװעג ביײהנָא
 םיטֿבש עשירַאברַאב עקיטנַײה ענעדײשרַאֿפ ַײב ,ןכַאז ערעדנוזַאב ןרָאװעג
 ןענַײז עדליו ןוֿפ ץנעט יד .טקינײארַאֿפ ץלַא ךָאנ ייז רימ ןעניֿפעג
 ןוא טנעה יד טימ ןשטַאּפ טימ ,גנַאזעג םענָאטָאנָאמ ַא סעּפע טימ טײלגַאב
 .עװַאב ענעטסָאמעג ןעמַאזצ ןעיײג סע :ןטנעמורטסניא עבָארג ףיוא ןּפַאלק
 .ערעצ עצנַאג יד ןוא ;רענעט ענעטסָאמעג ןוא רעטרעוו ענעטסָאמעג ,ןעגנוג
 ןַא טָאה ,תונברק רעדָא המחלמ וצ תוכַײש ַא ךעלטנייװעג טָאה סָאװ ,עינָאמ
 ,רעטקַארַאכ ןלעיציֿפָא

 רימ ןעניֿפעג סעסַאר עשירָאטסיה יד ןוֿפ ןשינעכײצרַאֿפ עטשרע יד ןיא
 טזעיגילער ַײב טקיניײארַאֿפ טייקיטעט רעשירטעמ ןוֿפ ןעמרָאֿפ ַײרד יד טָא ךיוא
 ,ריש:ןוחצנ רעד זַא ,רימ ןענעייל ןטֿפירש עשיערבעה יד ןיא .,ןעגנורעַײֿפ
 זיא ,םירצמ יד ןוֿפ הלפמ רעד ףיוא (השמ רישי זָא) טסַאֿפרַאֿפ טָאה השמ סָאװ
 לארשי ינב יד ,ןעלבמיצ ןוא ץנעט ןוֿפ גנוטײלגַאב טימ ןרָאװעג ןעגנוזעג
 יװ ױזַא ןוא .ֿבהזה לגע םעד קידנלעטשֿפױא , ,ןעגנוזעג ןוא טצנַאטעג ןבָאה
 טיײהטָאג רעד ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ עקיזָאד יד זַא ,ןַײא עלַא ןעמיטש עטנרעלעג ידי
 ץנעט יד זַא ,ןעמענוצנָא סע זיא ,סיּפַא ןוֿפ סעירעטסימ יד ןוֿפ ןעמונעג זיא
 זיא סע ."ןטייהנגעלעג ענױזַא רַאֿפ רעטּפיגע יד ןוֿפ ןרָאװעג טריּפָאק ןענַײז
 דוד ןוא ;ֿבוט-םוי ןקיליײה םעד דוֿבּכל הליש ןיא ץנַאט רעכעלרעי ַא ןעװעג
 םוטעמוא רימ ןעעז גנײצַאב עכעלנע ןַא .שדוק:ןורָא ןרַאֿפ טצנַאטעג טָאה
 ןיא םּתכֹה ןמ יװ ,ןעוװעג ןטרָאד זיא ּפיט רעקידהליחּתכל רעד ;דנַאלנכירג ןיא
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 יַאּפ ןוא ןבעל ןוֿפ גנולעטשרִאֿפ עטכַאמעגכָאנ ַא ןוא גנַאזעג ַא ,ןלַאֿפ עױעדנַא

 םימ ןעװעג טײלגַאב ןענַײז ץנעט עשינַאטיַאּפס יד .טָאג םעד ןוֿפ ןעגנוריס

 ןוא ןטײקכעלרעַײֿפ יד  ןכירג יד ַײב ןענַײז ללכב ןוא ;רעדיל ןוא ןענמיה

 הא גנַאזעג טימ ןעװעג סײלגַאב לָאמעלַא ןעגנולמַאזרַאֿפ עזעיגילער יד

 ,ןרַאטלַא יד םורַא טסנידטָאג ןוֿפ ןעמרָאֿפ ןעוועג ןענַײז עדייב יד --- "ץנעט

 יַאב ןענַײז עגױזַא ייװצ :ץנעט עקילייה ןעוועג ןענַײז רעמיור יד ַײב ךיוא

 יד ןיא וליֿפַא ןוא .ץנעט "עשילַאקרעּפול, יד ןוא "עשילַאס, יד ספָא טנַאק

 סָאד טָאה ,קירוצ גנַאל טינ ךרע יֿפל ,שזָאמיל ןיא יװ + ,רעדנעל עכעלטסירק

 * ,ןקיליײה ַא דוֿבּכל רָאכ ןיא ןעגנוזעג ןוא טצנַאטעג קלָאֿפ

 ןוֿפ ענייא ןטסנוק עטקיגײארַאֿפ לָאמַא יד ןוֿפ גנורעדנוזּפָא בײהנָא ןַא

 .רנַאל:כירג ןיא ירֿפ ץנַאג ןעזעגנָא ךיז טָאה עיגילער ןוֿפ ןוא ערעדנַא יד

 עזעיגילער זַײװלײט ןעװעג ןענַײז סָאװ ,ץנעט יד ןוֿפ קידנלײטּפָא ךיז ובינּפַא

 יד ןעמוקעג ןענַײז ,עשיטנַאבירָאק יד לשמל יװ ,עשירעגירק זַײװליײט ןוא

 } ןטרָאס ענעדײשרַאֿפ ןַארַאֿפ ןענַײז סע עכלעוו ןוֿפ ,ץנעט-המחלמ עכעלטנגייא

 ןבָאה טַײצ רעד םורַא .ץנעט עכעלטלעוו יד ןעמוקעגסױרַא ןענַײז יד ןיֿפ ןוא

 .ץנעט ןוֿפ טלײטעגּפָא ךיז ,טקינײארַאֿפ ץלַא ךָאנ שטָאב ,עיױעָאּפ ןוא קיזומ

 ער טינ ןעגַײז טלַאהניא ןזעיגילער ַא ןוֿפ סעמעָאּפ עשיכירג עט שרע רָאג יד

 גנַאזעג סטצָאּפ םעד זיא טשרעוצ שטָאכ ןוא ;ןעגנוזעג רָאנ ,ןרָאװעג טריטיצ

 יּפָאמוא ןרָאװעג רעטעּפש רע זיא ,רָאכ םענוֿפ ץנַאט םעד טימ ןעװעג טיײלגַאב

 ןיא ןרָאװעג טריצנערעֿפיד ןענַײז סעמעָאּפ יד ןעו ,רעטעּפש ךָאנ .קיגנעה

 ןוא עשיריל יד ןעגניז וצ ןרָאװעג זיא גהנמ רעד ןעוו ;עשיריל ןוא עשיּפע

 ױװ יזַא ,ןרָאװעג ןרָאבעג עיזעָאּפ עכעלטנגייא יד זיא ,עשיּפע יד ןזעלרָאֿפ

 ףרטסניא עשילַאקיזומ ךס ַא טרעמרַאֿפ ךיז ןבָאה דָאירעּפ ןקיבלעז םעד ןיא

 סרעדנוזעגּפָא ןריטסיסקע ןביוהעגנָא טָאה קיזומ זַא ,ןעמעננָא ןעמ ןעק ,ןטנעמ

 ץוחַא ןעמרָאֿפ ערעדנַא ןעמעננָא ןבױהעגנָא ןבָאה עדייב ןוא ,רעטרעוו ןוֿפ

 .עזעיגילער יד

 ךיוא גנוטַײדַאב רעקיבלעז רעד ןוֿפ ןטקַאֿפ ןעגנערב טנעקעג טלָאװ ןעמ

 ערעזדנוא לשמל יװ ,רעקלעֿפ ןוא ןטַײצ ערעקיטעּפש ןוֿפ עטכישעג רעד ןופ

 גנוטיײלגַאב טימ ןעגנוזעג ןבָאה עכלעוו ,(רעגניז = רעדיל) "סלערטסנימ, עטשרע

 ןזרעֿפ ןיא טסַאֿפרַאֿפ ןיילַא ןבָאה ייז סָאװ ,תוישעמ עשידלעה ףרַאה רעד ןוֿפ

 ףיוא קידנקיגײארַאֿפ ,סעיציזָאּפמָאק עשילַאקיזומ יד ייז וצ טכַאמעג ןײלַא ןוא

 רעגניז ,רָאטיזָאּפמָאק ,טעָאּפ ןוֿפ תודֿבוע עטרעדנוזעגּפָא רעטציא יד ןֿפוא םעד

 ?גימעג רעד ןזיא סעיצַארטסוליא עקידרעטַײװ ןָא ןיוש רעבָא .טנַאקיזומ ןוא

 ןוא עיזעָאּפ ,ץנעט ןוֿפ גנולײטּפָא עקידהגרדהב יד ןוא םַאטשּפָא רעכעלטֿפַאש

 - ,רָאלק ץנַאג קיזומ

 ץנעט יד ךיוא ןוא ,ןיבו םַײב גנַאזעג ןוא םידוקיר עשידיסח יד ןבעגוצ ָאד ןעק ןעמ *

 ירעצעווע ביא רעד --- .הרות.תחמש םוא לוש ןיא
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 סױרַא ךיז טזַײװ ןקיטרַאנדײשרַאֿפ םוצ ןקיטרַאנײא ןוֿפ טירשרָאֿפ רעד
 ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא ןטסנוק עקיזָאד יד ןוֿפ גנורעדנוזּפָא רעד ןיא רָאנ טינ

 עדעי סָאװ סעיצַאיצנערעֿפיד עכַאֿפליֿפ יד ןיא ךיוא רָאנ ,עיגילער רעד ןוֿפ ןוא

 יד ףיוא ןלעטשּטָא טינ ךיז ןלעװ רימ .ךרוד רעטעּפש טכַאמ ייז ןוֿפ ענייא

 ןטַײצ רעד טימ ןסקַאװעגסױא ןענַײז סָאװ ,ץנעט ןוֿפ ןעמרָאֿפ עקילייצמוא

 ןוֿפ סערגָארּפ םעד ןענעכערוצסיוא ץַאלּפ ןייק ןעמענרַאֿפ טינ ךיוא ןלעװ ןוא

 ןעמרָאֿפ ענעדײשרַאֿפ יד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד ןיא סע טעז ןעמ יו ,עיזעָאּפ

 ךיז ןלעוװ רימ .עיצַאזינַאגרָא רענײמעגלַא רעד ןוֿפ ןוא םַארג ןוֿפ ,רעטעמ ןיֿפ

 .עּפורג רעצנַאג רעד ןופ ּפיט ַא סלַא קיזומ טימ זיולב ןצענערגַאב

 יד ןוֿפ ןסילש ןעק ןעמ יװ ןוא ,יענריוב ר"ד ןוֿפ גנוניימ רעד טול

 .יזומ עטשרע יד ןענַײז ,סעסַאר עשירַאברַאב ענענַארַאֿפ ךָאנ יד ןוֿפ םיגהנמ

 טּפַאלקעג טָאה ןעמ סָאװ ,עניױֹזַא ןעװעג קֿפס ילב ןטנעמורטסניא עשילַאק
 טכיורבעג ןענַײז ןוא -- סמָאט .םָאט ,סעשַאבַאלַאק ,ךעלקעטש -- ייז ףיוא

 ןקידנעטש םעד טָא ןיא ןוא ;ץנַאט ןוֿפ טקַאט םעד ןריקרַאמ וצ זיולב ןרָאװעג
 .נייא טסכעה ריא ןיא קיזומ יד רימ ןעעז ,גנַאלק ןקיבלעז םעד ןרזחרעביא

 .סענורטס ַײרד טימ עריל ַא טַאהעג ןבָאה רעטּפיגע יד .םרָאֿפ רעקיטרַא
 ?געמַאזוצ טָאה סָאװ ,סענורטס ריֿפ טַאהעג טָאה ןכירג יד ַײב עריל עטשרע יד

 ןענַײז רעטרעדנוהרָאי עקינייא ןוֿפ ףױלרַאֿפ ןיא ,דרָאכַארטעט רעייז טלעטשעג

 ןוֿפ ףוס םַײב ןוא .סענורטס טכַא ןוא ןביז ןוֿפ סעריל ןרָאװעג טצונַאב

 ייװצ ןוֿפ "םעטסיס עסיורג, רעייז טכיירגרעד ןכירג יד ןבָאה רָאי טנזיוט ַא

 ןרָאװעג זיא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןעגנורעדנע עלַא יד טָא ךרוד .סעװַאטקָא

 ןענַײז טימרעד קיטַײצניא .עידָאלעמ ןוֿפ טײקיטרַאנדײשרַאֿפ ערעסערג ַא
 ,עשיגירֿפ ,עשינָאי ,עשירָאד -- סעלַאקס :רענעט ענעדײשרַאֿפ ךיורבעג ןיא ןַײרַא

 סעלַאקסטנורג עשילַאקיזומ ערעזדנוא ןכערּפשטנַא סָאװ --- עשיריל ןוא עשילָאע

 ךָאנ יא טַײצ רענעי ַײב רעבָא .ןצֿפוֿפ ןרָאװעג ףוסל ןענַײז יד ןוֿפ ןוא

 2ניא יד .קיזומ רעײז ןוֿפ ָאּפמעט רעד ןיא טײקיטרַאנדײשרַאֿפ קינײװ ןעוועג

 רַאפ גנוטײלגַאב ַא זילב ןעװעג זיא דָאירעּפ םענעי ןיא קיזומ עלַאטנעמורטס
 :רעטנוא ןצנַאג ןיא ןעװעג זיא קיזומ עלַאקָאװ יד ןוא ,קיזומ רעלַאקָאװ רעד

 ,טצָאּפ רעד ןעוװעג ךיוא זיא רעגניז רעד יוװ ױזַא ,.רעטרעװ יד וצ ןֿפרָאװעג
 ןוֿפ גנעל יד ,טכַאמעג טָאה ןוא סעיציזָאּפמָאק ענעגייא ענַײז ןעגנוזעג טָאה סָאװ

 ןעמוקעגסױרַא ןוֿפרעד זיא ,זרעֿפ ןוֿפ לקשמ ןטימ ןעמיטש ןלָאז ןטָאנ ענַײז

 ,טגָאז יעגרוב ר"ד יװ ,עכלעוו ,סָאמ ןוֿפ טײקימרָאֿפניײא עקילַײװגנַאל ַא
 טינ ןבָאה ןכירג יד ."ןקע דרַאֿפ טנעקעג טינ ןבָאה ןעלטימ עשידָאלעמ ןייק;

 עכַײלג ערעזדנוא ךרוד ךיז טמוקַאב סע יװ ,םטיר ןטצעזעגֿפױנוצ ןייק טַאהעג
 טכַארבעגסױרַא זיא םטיר רעקיצנייא רעד ;ןטָאנ עכַײלג2 טינ ןוא ןטקַאט
 ךַײלגרַאֿפ ןיא ןַײז טוומעג טָאה ןוא ןֿפַארט לָאצ רעד ךרוד ןרָאװעג
 ױזַא ןיא סָאװ ,גנַאזעג רעד זַא ,ןקרעמַאב ןעמ ףרַאד וצרעד + ,ןָאטָאנָאמ

 2עֿפיד רָאלק רעקיניװ ךס ַא ןעװעג זיא ,וויטַאטישטער ַא יװ ןעמוקעגסױרַא
 .טעננפ
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 .גנַאזעג רענרעדָאמ רעזדנוא זיא סע רעדייא ןדייר ןכעלטנייוװעג ןוֿפ טריצנער

 ןיא ןטָאנ יד זוֿפ םענרַאֿפ ןטײרב םעד טכַארטַאב ןעמ ןעװ ,ןגעװטסעדנוֿפ

 ָאּפמעט ןוֿפ סעיצַאירַאװ עקילָאמטֿפָא יד ,רענעט ענעדײשרַאֿפ יד ,ךיורבעג

 ,ןטנעמורטסניא ןוֿפ לָאצ עטרעסערגרַאֿפ יד ןוא ,רעטעמ ןוֿפ גנורעדנע רעד תמחמ

 סכיירגרעד קיזומ טָאה עיצַאזיליוװיצ רעשיכירג רעד ןוֿפ דנע םַײב זַא ,רימ ןעעז

 רעזדנוא טימ סע טכַײלגרַאֿפ ןעמ ןעװ טינ ,תמא :טײקיטרַאנדײשרַאֿפ עשּכיה ַא

 יקיזומ רעקידרעירֿפ רעד טימ סע טכַײלגרַאֿפ ןעמ ןעוו רָאנ ,קיזומ

 עינָאמרַאה :ןעװעג טשינרָאג ךָאנ עידָאלעמ יו רעמ זיא רעבָא טלָאמעי זיב

 ירעד טָאה קיומ?כריק עכעלטסירק יד ןעװ טשרע  .טנַאקַאבמוא ןעוועג זיא

 ;ןלײט ןיא קיומ טלקיװעגסױװַא ךיז טָאה ,גנולקיװטנַא עטיוועג ַא טכיירג

 .עיצַאיצנערעֿפיד רעֿפרַאש.טינ רעייז ַא ךרוד ןעמוקעג סע זיא טלָאמעד ןוא

 עידָאלעמ ןוֿפ טירשרָאֿפ רעד ױזַא יו ,ירָאירּפ-ַא ןֿפַײרגַאב וצ זיא סע יוװ 'רעווש

 .גוֿפ סע זיא ,גנורּפש ןקידמיצולּפ ַא ןָא ןעמוקרָאֿפ טנעקעג טָאה עינָאמרַאה וצ

 וצ טָאה סָאװ ,דנַאטשמוא רעד .ןרָאװעג סָאד זיא ױזַא זַא ,תמא ןגעווטסעד

 ,ןרָאכ ייװצ טימ ךיז ןצונַאב סָאד ןעװעג זיא ,םעד רַאֿפ געו םעד טיירגעג

 רעטעּפש טַײצ ַא .עירַא עקיבלעז יד ןעגנוזעג םענייא םוא רענייא ןבָאה סָאװ

 ,עקיטקַארּפ יד (תועט יּפילע הליחּתכל ךעלגעמ רעייז) ךיורבעג ןיא ןַײרַא זיא

 ,טקידנעעג טָאה רעטשרע רעד רעדייא ,ןביײהנָא לָאז רָאכ רעטייווצ רעד זַא

 עקיטלָאמעד יד ןוֿפ טײקכַאֿפנײא רעד לב .ענוֿפ ַא ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא סע ןוא

 זי:װליײט ַא ןעמוקסרַא לָאז סע ,ןַײז טלָאמעג טנעקעג םעד ןוֿפ טָאה ןוויטָאמ

 ןדירֿפוצ טָאה עינָאמרַאה עזַײװלײט זיולב ַאזַא טָא ןוא ;עגוֿפ עשינָאמרַאה

 ךָאנ ןוֿפ ןסייוו רימ יװ ,טַײצ רענעי ןוֿפ ןשטנעמ יד ןוֿפ ןרעיוא יד טלעטשעג

 ןעועג זיא ,ןעמוקעגֿפױרַא זיא עעדיא יד זַא לָאמ ןייא ,ןליּפשַײב ענעבילברַאֿפ

 ַאזַא סױרַא ןעגנערב סָאװ ,סעיציזָאּפנָאק ןרעוו ןֿפַאשעג ןלָאז סע ,ךעלריטַאנ

 עקַאט יז ויא םענייא םוא רענייא גנַאזעג:ןרָאכ םעד טָא ןוֿפ ןוא ;עינָאמרַאה

 ,ייווצ ןוֿפ קיזומ:ןטרעצנָאק וצ עגוֿפ רעד ןוֿפ גנַאגרעביא רעד ,ןסקַאװעגסױרַא

 ,טכַײל ןעוועג ןיוש זיא ןלייט רעמ ןוא ריֿפ ,ַײרד

 ,טײקטריצילּפמָאק רערעסערג רעד ןגעװ םיטרּפ ןיא קידנעײגנַײרַא טינ

 ?רַאֿפ רעד ןוֿפ ,גנעל רענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןטָאנ ןריֿפנַײרַא ןוֿפ ןעמוקעג זיא סָאװ

 ןטײקנדײשרַאֿפ ןוֿפ ,רענעטנבענ ןוֿפ ךיורבעג םענוֿפ ,רענעטדנורג ןוֿפ גנורעמ

 עקיטנַײה יד ןכַײלגרַאֿפ רָאנ ןעמ ףרַאד ,וו"זַאא סעיצַאלודָאמ ןוֿפ ,ָאּפמעט ןיא

 -גדײשרַאֿפ יד סיורג רעַײהעגמוא יװ ,ןעזוצנַײא ידּכ ,רענעזעוװעג רעד טימ קיזומ

 ריא ןיא קיזומ ףיוא קידנקוק ןעוו ,סע ןעעז רימ ,ןטקַאװעגסױא זיא טײקיטרַא

 ןעװ -- ןעגנוטַאג ןוא םינימ ערערעמ עריא סיוא רימ ןענעכער ,לבמַאסנַא

 ,עטשימעג ןוא עלַאטנעמורטסניא ,עלַאקָאװ ןיא ןעגנולײטנַײא יד ןטכַארטַאב רימ

 ןוא ןעמיטש ענעדײשרַאֿפ רַאֿפ קיזומ ןיא ןעגנולייטנַײא:רעטנוא ערעייז ןוא

 ןוֿפ ןעמרָאֿפ ליֿפ יד ןטכַארטַאב רימ ןעװ --- ןטנעמורטסניא ענעדײשרַאֿפ

 ,גנַאזעג-יװצ םעד  ,ןוגינ םעד ,ןמיה ןכַאֿפנײא םעד ןוֿפ ,קיזומ רעזעיגילער
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 רעמ ךָאנ יד ןוא ,עירָאטַארָא רעד וצ זיב 'וכו םעהטנַא םעד ,טעטָאמ םעד

 רעד וצ זיב עדַאלַאב רעד ןוֿפ ,קיזומ רעכעלטלעוו ןוֿפ ןעמרָאֿפ עכַײרלָאצ

 ,רעדיװ .עינָאֿפמיס רעד וצ זיב ָאלָאס ןלַאטנעמורטסניא םעד ןוֿפ ,עדַאנערעס

 זיא סע ןכלעוו ַא טכַײלגרַאֿפ ןעמ ןעװ ,ןעז ןעמ ןעק תמא ןקיבלעז םעד

 לָאז ,קיזומ רעגרעדָאמ ןוֿפ רעטסומ ַא טימ עדליוו ןוֿפ קיזומ רעד ןוֿפ רעטסומ

 רעייז ךרע יֿפל זיא רעכלעוו ,ָאנַאיּפ רעד ףיוא גנַאזעג ןכַאֿפנײא ןַא טימ ןַײז

 ןוֿפ גנעל ןוא ךייה רענעדײשרַאֿפ רעד ןוֿפ טרּפ ןיא רָאנ טינ קיטרַאנדײשרַאֿפ

 רעד טימ קיטַײצניײא ןעגנילק סָאװ ןטָאנ ענעדיײשרַאֿפ לָאצ רעד ןוֿפ ,ןטָאנ יד

 ךיוא רָאנ ,גנַאזעג ןוא גנַאלק ןוֿפ טײקרַאטש ןיא טײקנדײשרַאֿפ ןיא ןוא ,םיטש
 ,ָאּפמעט ןוֿפ טַײברעביא םעד ,רענעטדנורג יד ןוֿפ טיײברעביא םענוֿפ טרפ ןיא

 :ידָאמ ערעדנַא ליֿפ יד ןוא םיטש רעד ןוֿפ רעבמעט םעד ןוֿפ טַײברעביא םעד

 ןוא ןעגנַאזעגצנַאט ענָאטָאנָאמ עטלַא יד ןשיװצ .קורדסיוא ןוֿפ סעיצַאקיֿפ

 -ילּפמָאק עשירטסעקרָא עכעלדנעמוא עריא טימ ,ערעּפָא רעסיורג רעקיטנַײה ַא

 סע זַא ,סיורג יֹוזַא טסַארטנָאק רעד זיא ,סעיצַאניבמָאק עלַאקָאװ ןוא סעיצַאק

 רעד ןוֿפ רעטומ יד ןעװעג זיא קיזומ עטשרע יד זַא ,םיוק ךיז טּבײלג

 .רערעדנַא

 ןעגנערב טנעקעג ןעמ טלָאװ ,קיטיינ ןעװעג טלָאװ סע ןעוו , 8
 ,טַײצ רעטלַא רעד וצ קירוצ קידנעייג ,סעיצַארטסוליא ערעדנַא ךס ַא ךָאנ
 ןיא טלעטשעגרָאֿפ שימימ ןוא ןעגנוזַאב ,גיניק-טָאג םעד ןוֿפ םישעמ יד ןעוו
 .רעדליב ןיא ןרָאװעג טלײצרעד רעטַײװ ןענַײז ,חבומ ןַײז םורַא ץנעט
 םעד ףיוא ןבָאה ןוא ןצַאלַאּפ ןוא ןעלּפמעט יד ןוֿפ טנעו יד ףיוא ןטֿפירש
 ןשרָאֿפסױא טנעקעג רימ ןטלָאװ --- רוטַארעטיל עיור ַא טלעטשעגֿפױנוצ ןֿפוא
 רעד ןיא יװ ,עכלעוו ןיא ,סעזַאֿפ יד ךרוד רוטַארעטיל רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא יד
 ,עינָאגָאמסָאק ,עיגָאלָאעט קרעװ ןייא ןיא רָאֿפ טלעטש יז ,לביב רעשיערבעה
 רעד ןיא יװ רעדָא ;עיזעָאּפ ןוא קיטע ,ץעזעג:ליוויצ ,עיֿפַארגָאיב ,עטכישעג
 ןוא עשיטַאמַארד ,עשיּפע ,עשירָאטסיה ,עשירעגירק ,עזעיגילער ּוװ ,עדַאיליא
 ריא זיב ,ןֿפא ןכעלנע ןַא ףיוא טשימעגֿפױנוצ ןענַײז ןטנעמעלע עשיריל
 .רעטנוא ןוא ןעגנולײטּפָא עריא ּוװ ,גנולקיװטנַא רעקיטרַאנדײשרַאֿפ רעקיטציא
 טינרָאג ךיז טזָאל יז זַא ,ןדײשרַאֿפ ױזַא ןוא ליֿפ ױזַא ןענַײז ןעגנולײטּפָא
 :ָאװע יד ןשרָאֿפסױא טנעקעג ןטלָאװ רימ רעדָא ,ןריציֿפיסַאלק קידנעטשלוֿפ
 טינ ךָאנ זיא יז ןעװ ,טַײצ רעד טימ ןביוהעגנָא :טֿפַאשנסיװ רעד ןוֿפ עיצול
 טסנוק רעד טימ םענייא ןיא ןעוװעג זיא ןוא טסנוק רעד ןוֿפ טלײטעגּפָא ןעוװעג
 ןטֿפַאשנסיװ יד ןעװ ,טַײצ יד קידנעייגכרוד ;עיגילער רעד ןוֿפ דיומטסניד יד
 ףָאסָאליֿפ רעקיבלעז רעד זַא ,רַאטנעמידור ױזַא ןוא קיניײװ ױזַא ןעוועג ןענַײז
 יד ןוא ןעגנוטַאג יד ןעװ טַײצ רעד זיב ,לָאמַא טימ עלַא טריוויטלוק ייז טָאה
 יז ןענעק ןשטנעמ קינײװ זַא ,ךַײרלָאצ ױזַא ןענַײז טֿפַאשנסיװ רעד ןוֿפ םינימ
 ,גנוטַאג ןייא וליֿפַא קירעהעג יװ ןַײז סֿפוּת טינ ןעק רענייא ןייק ןוא ןלייצסיוא
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 רעד טימ ,רוטקעטיכרַא רעד טימ ענעגייא סָאד ןוט טנעקעג ןטלָאװ רימ רעדָא

 טרעטַאמרַאֿפ ןוש קֿפס ילֹּב ןיא רעזעל רעד רעבָא ,גנודיילק טימ ,עמָארד

 .ןרָאװעג ןטלַאהעג גונעג זיא גָאזוצ ןַײמ ןוא ;סעיצַארטסוליא יד ןוֿפ

 יד סָאװ ,סָאד זַא ,רעכיז ץנַאג ןרָאװעג ןזיװַאב זיא סע ,ביולג ךיא

 :קיװטנַא רעשינַאגרָא ןוֿפ ץעזעג ַא יװ ןענוֿפעגסיױא ןבָאה ןגָאלָאיזיֿפ עשטַײד

 וצ ןכַאֿפניײא םעד ןוֿפ טיױשרָאֿפ רעד ,גנולקיװטנַא רעדעי ןוֿפ ץעזעג ַא זיא ,גנול

 ןעמ ןעק סעיצַאיצנערעֿפיד עקידרדסּכ ןוֿפ סעצָארּפ ַא ךרוד ןטױיצילּפמָאק םעד

 וצ ,םוסרעווינוא םעד ןוֿפ ןעגנורעדנע עטשרע רָאג יד ןיא ךַײלנ ץנַאג ןעז

 .עדנע עטשרע יד ןיא ןוא ,קנַאדעג ןטימ ןטכַאוטרעד ךיז ןענעק רימ עכלעוו
 רעד ןיא סע טעז ןעמ .וויטקודניא ןלעטשטסעֿפ ןענעק רימ עכלעוו ,ןעגנור

 םענלצנייא ןדעי ןיא ןוא דרע רעד ןוֿפ עיצולָאװע רעשיטַאמילק ןוא רעשיגָאלָאעג

 רעד ןוֿפ עיצולָאװע רעד ןיא סע טעז ןעמ .,ךַאלֿפרעביײא ריא ףיוא םזינַאגרָא

 ןיא ַײס ,םענלצנייא ןטריזיליוויצ םעד ןיא סע טכַאוטַאב ןעמ לס ,טייהשטנעמ

 -עג רעד ןוֿפ עיצולָאװע רעד ןיא סע טעז ןעמ .,סעסַאר ןוֿפ סעיצַאגערגַא יד

 גָאנָאקע ריא ןוא רעזעיגילער ,רעשיטילָאּפ ריא ןוֿפ םיטרּפ יד ןיא טֿפַאשלעז

 ןוֿפ עיצולָאװע רעד ןיא ךיוא סע טעז ןעמ ןוא .ךַײלגוצ עיצַאזינַאגרָא רעשימ

 רעכעלשטנעמ רעד ןוֿפ ןעגנוֿפַאש עטקַארטסבַא ןוא עטערקנָאק עקילייצמוא עלַא

 ןוֿפ .ןבעל ןכעלגעט רעזדנוא ןוֿפ הֿביֿבס יד ףיונוצ ןלעטש עכלעוו ,טייקיטעט

 יד זיב ,ןעגנירדנַײרַא ןעק טֿפַאשנסיװ יד ּוװ ,טײהנעגנַאגרַאֿפ רעטסטַײװ דעד

 עיצַאמרָאֿפסנַארט יד עיצולָאװע ןוֿפ ךירטש םצע רעד זיא 4,ןטכענ ןוֿפ ןטייקללנ

 ,ןקיטרַאנדײשרַאֿפ םעד ףיוא ןקיטרַאנײא םעד ןוֿפ

 ןבָאה רימ סָאװ ,עלומרָאֿפ ענײמעגלַא יד ךיז טקיטיײנ ןכב .7 8

 ןיא עיצולָאװע זַא ,תמא .בָאגוצ ַא ןיא ,לטיּפַאק ןטצעל ןיא טכיײוגרעד

 רענעטלַאהעגֿפױנוצ רעקיניײװ ַא ןוֿפ גנורעדנע ןַא זיא םרָאֿפ רעקיטשרע ריא

 רעד ןוֿפ אצוי.לעוּפ ַא זיא סָאװ ,םרָאֿפ רענעטלַאהעגֿפױנוצ רעמ ַא ןיא םרָאֿפ
 זיא סָאד רעבָא ,ףָאטש ןוֿפ עיצַארגעטניא ןוא גנוגעװַאב ןוֿפ גנוטלַאּפשעצ

 :מוא ןוֿפ גנַאגרעביא םעד טימ ןעמַאװצ .תמא רעצנַאג רעד טינ ןֿפוא םושב

 ןוֿפ גנַאגרעביא ןַא רָאֿפ ךיוא טמוק טייקנדנובעגֿפױגוצ וצ טייקנדנובעגֿפױנוצ

 ּוװ ,טקַאֿפ רעד סנטסקינײװ זיא סָאד ,ןקימרָאֿפליֿפ םעד וצ ןקימרָאֿפנײא םעד

 :עגמוא רעד ןיא סע זיא יז סָאװ ,עטצעזעגֿפױנוצ ַא זיא עיצולָאװע יד רָאנ

 ןוֿפ עיצַארטנעצנָאק ַא ןָא טייג סע תעב ,ןלַאֿפ עלַא ןוֿפ טייהרעמ רערעַײה

 םיא ןיא ףָאטש םעד ןוֿפ גנורעטנעגרעד רעגנע ןַא ךרוד ַײס ,טַאגערגַא םעד
 עדייב ךרוד רעדָא ,ןֿפָאטש ערעדנַא ןַײרַא טיצ רע סָאװ םעד ךרוד ַײס ,אֿפוג
 עכלעװ ןיִא ,ןלײט ערעדנוזַאב רעקינייװ רעדָא רעמ יד תעב ןוא ;ןעלטימ

 ינָאק עלַא ןרעװ ,ךיז ןלייטעצ ןלייט ענַײז ןוא ךיז טליײטעצ טַאגערגַא רעד
 ןיא ךַײלג טינ ,ןרעדנַא ןוֿפ רענייא ןדיײשרַאֿפ ןלייט עקיזָאד יד ןרעוו ,טריוטנעצ

 ןיא רעדָא עיציזָאּפנָאק ןיא רעדָא ,ײבעג ןיא רעדָא ,םרָאֿפ ןיא רעדָא ,סיירג
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 סױרַא ךיז טזַײװ סעצָארּפ רעקיבלעז רעד .םיטרּפ עלַא יד ןיא רעדָא עקינייא
 ךיז טרירגעטניא עסַאמ עצנַאג יד .רעדילגטימ ענַײז ַײב ןוא ןצנַאג םעד ַײב
 ןוא ,סעסַאמ ערעדנַא ןוֿפ ךיז יז טריצנערעֿפיד טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא
 רעד ןיא ךיז טריצנערעֿפיד ןוא ךיוא ךיז טרירגעטניא רעריא דילגטימ רעדצי
 ,רעדילגטימ ערעדנַא ןוֿפ טַײצ רעקיבלעז

 יװ ,ןרָאטקַארַאכ יד טָא ןקינײארַאֿפ זומ ,סע טסייה ,ףירגַאב רעזדנוא
 גנורעדנע ןַא יו ןריניֿפעד עיצולָאװע ךיז טזָאל ,רעטציא סע ןעײטשוַאֿפ רימ
 .רַאֿפ רענעטלַאהעגֿפױנוצ ַא ףיוא טיײקיטרַאנײא רענעטלַאהעגֿפױנוצ-טינ ַא ןוֿפ
 .ניא יד ןוא גנוגעװַאב ןוֿפ גנוטײרּפשעצ יד טײלגַאב סָאװ ,טײקיטרַאנדיײש
 ,ףָאטש ןוֿפ עיצַארגעט
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 לטיּפַאק רעטנצכעו

 ךשמה--עיצולָאווע ןוֿפ ץעזעג רעד

 ןצנַאג םעד עיצַאזילַארענעג יד טָא סיוא טציא טקירד יצ רעבָא ,8 8

 ,עיצולָאװע ןוֿפ םצע םעד טריזירעטקַארַאכ סָאװ ,ץלַא ןַײרַא יז טמענ ?תמא

 ןוֿפ ןעגנונײשרעד עלַא םורַא יז טמענ ?ךַאז רעדנַא רעדעי סיוא טסילש ןוא

 סזַײװ עיצולָאװע עטצעזעגֿפױנוצ סָאװ ,ןעגנולײטױעדנַאנוֿפ רעדיוו עקיטייווצ

 צשיטירק ַא !ןעגנונַײשרעד ערעדנַא םוש ןייק םּורָא טינ טמענ ןוא ,סױרַא

 .סינ סע טוט יז זַא ,ןזַײװַאב טעװ ןטקַאֿפ יד ןוֿפ גנוכוזרעטנוא

 רעקינײװ ןוֿפ ןעגנורעדנע רָאֿפ ןעמוק טײקנַארק רעלַאקָאל רעדעי ןיא

 סינ ןעמוק עכלעװ ,דנַאטשוצ ןקיטרַאנדײשרַאֿפ רעמ ַא וצ טײקיטרַאנדיײשרַאֿפ

 ןוֿפ לייט ַא .עיצולָאװע ןָא ןֿפור רימ סָאװ םעד ןופ רדג םעד ןיא ןַײרַא

 עַײג ַא סױרַא טזַײװ ,סקיװעג רעכעלקנערק ַא ךיז טכַאמ סע ּוװ ,רעּפרעק

 זיא סקיװעג רעטֿפַאהקנַארק רעד יצ ,טינ זיא עגַארֿפ יד .עיצַאיצנערעֿפיד

 רעדָא ,טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע ּוװ בעװעג סָאד רעדייא קיטרַאנדײשרַאֿפ רעמ

 םיג רעדָא ןרָאװעג זיא רעצנַאג ַא סלַא םזינַאגרָא רעד יצ ,זיא עגַארֿפ יד ,טיב

 טינ זיא סָאװ ,לייט םענעמוקעגוצ םעד תמחמ קיטרַאנדײשרַאֿפ רעמ ןרָאװעג

 עיציזָאּפמָאק רעדָא םרָאֿפ ןיא ןליײט עקידרעירֿפ יד ןוֿפ ענייא ןייק וצ ךַײלג

 רעדנַא ןײק ןַײז טיג ןעק עגַארֿפ רעד טָא ףיוא ןוא ,עדייב ןיא רעדָא

 .ָאי יװ רעֿפטנע
 ןטוט ַא ןיא גנולױֿפעצ ןוֿפ תוגרדמ עטשרע יד זַא ,ןגָאז ךיוא ןעק ןעמ

 ,קידנעמעננָא ,טײקיטרַאנדײשרַאֿפ ןוֿפ גנורעסערגרַאּפ ַא ןַײא טסילש רעּפרעק

 ןיא יװ רעכיג ןלייט עקינייא ןיא ןָא ךיז ןבייה ןעגנורעדנע עשימעכ יד זַא

 .רַאֿפ ןָא טֿפַײרג סע זַא ןוא ,רָאֿפ ךעלטנייװעג טמוק סע יװ ,ןלייט ערעדנַא

 טכַאד ןעמ זומ ,ןוט ןזומ ייז יװ ,םינֿפוא ענעדײשרַאֿפ ףיוא ןבעװעג ענעדייש
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 .טיג ןוֿפ טײטשַאב סָאװ ,רעּפרעק רעצנַאג רעד זַא ,ןַײז הדומ חרכהב ךיז
 ןעמרָאֿפ ענעדײשרַאֿפ ןיא טלױֿפעצ ןענַײז סָאװ ןלייט ןוֿפ ןוא ןלייט עטלױֿפעצ
 .ןעװעג רעירֿפ זיא רע רעדייא קיטרַאנדײשרַאֿפ רעמ ןרָאװעג זיא ,ןדַארג ןוא
 ,טײקיטרַאנײא ערעסערג ַא ןַײז עקַאט טעװ טָאטלוזער רעכעלדנע רעד שטָאכ
 רעד ןיא ךָאד ןוא ,ךפיה רעד דָארג טַאטלוװער רעטקעריד רעד רעבָא זיא
 .עיצולָאװע ןייק טינ רעכיז ץנַאג טַאטלוזער רעטקעריד

 .ןקילגמוא ןוא ןעורמוא עכעלטֿפַאשלעזעג זדניא ןביג ןליּפשַײב ערעדנַא
 .רַאֿפ עװיטַאריּפכנָאק ןיא טרָא ןייא ןיא ךיז טלקיװטנַא סָאװ ,דנַאטשֿפױא ןַא
 ּוװשרעדנַא ןוא סעיצַארטסנָאמעד עכעלטנֿפע ןיא טרָא רעדנַא ןַא ןיא ,ןענייא
 טכַאמ ,קַיור ץנַאג ןבַײלב ןצניװָארּפ ערעדנַא תעב ,ןטקילֿפנָאק עלעוטקַא ןיא
 עסיורג ַא ןעוו רעדָא ,קיטרַאנדײשרַאֿפ רעמ עצנַאג סלַא טֿפַאשלעועג יד חרכהב
 ןוֿפ ןטַאטלוװזער יד טימ גנורעדורעצ עלעיצרעמָאק ַא םרוג זיא שינעטערעגמיא

 ,תומוהמ . זַײּפש ,רעטעברַא ענעֿפרָאװעגסױרַא ,ןקירבַאֿפ ענעסָאלשעג ,ןטָארקנַאב
 רעד ןוֿפ לייט רעסיורג ַא יװ ױזַא זַא ,רָאלק זיא ,וו"זַאא ַײרעדניצרעטנוא

 יד סױרַא טזַײװ ןוא עיצַאזינַאגרָא עכעלטנייװעג ריא ןָא טלַאה עדניימעג
 ןרעװ טכַארטַאב ןעגנונַײשרעד עַײנ יד טָא ןזומ ,ןעגנוניײשרעד עכעלטנייוועג

 ,ןבעל ןכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ טײקטריצילּפמָאק רעקידרעירֿפ רעד וצ בָאגוצ ַא יו

 רעקידרעטַײװ ַא ןוֿפ טינ ,גנורעטשעצ ַא ןוֿפ טירט ןענַײז ןעגנורעדנע ענױזַא רעבָא
 ,עיצולָאװע

 ןענַײז רימ רעכלעוו וצ ,עיציניֿפעד יד זַא ,רָאלק ,סע טסייה ,זיא סע

 סָאװ ןעגנורעדנע יד עמוקלוֿפ:טינ ַא זיא ,לטיּפַאק ןטצעל ןיא ןעמוקעג
 רעד ןיא ןַײרַא ןעיײג ייז יװ ,ןליּפשַײב סלַא טכַארבעג טשרָאקָא ןבָאה רימ

 ערעדנַא יד ןוֿפ ןדײשרַאֿפ רָאלק ױזַא ןענַײז ,רעטציא טייטש יז יו ,עלומראֿפ
 ַאזַא טָא .ןרָאװעג ןעזרַאֿפ רעירֿפ זיא סָאװ ,קוליח ַא טעּפע ןַײא טסילש סע זַא

 .ןעגנערבנַײרַא טציא רימ ןֿפרַאד קוליח ןקידרעטַײװ

 גנורעדנע ןַא זיא עיצולָאװע סָאװ ,טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא .129 8
 ןוֿפ גנורעדנע ןַא ךיוא יז זיא ,טײקיטרַאנדײשרַאֿפ וצ טיײקיטרַאניײא ןוֿפ
 טײקכַאֿפניײא ןוֿפ טירשרָאֿפ ַא טימ ןעמַאזוצ ,טײקטמיטשַאב וצ טייקטמיטשַאבמוא
 --גנונעדרָא וצ טייקטשימעצ ןוֿפ טירשרָאֿפ ַא ָאד ךיוא זיא טייקטריצילּפמָאק וצ
 קוליח ןייק ,גנולקיװטנַא .גנונעדרָאנַײא רעטמיטשַאב וצ רעטמיטשַאבמוא ןוֿפ
 עכַײלגמוא ןוֿפ גנוכַאֿפליֿפרַאֿפ ַא רָאנ טינ סױרַא טזַײװ ,טרָאס ןכלעװ ןוֿפ טינ
 ןלייט יד רעכלעוו טימ ,טייקרָאלק רעד ןיא גנורעסערגרַאֿפ ַא ךיוא רָאנ ,ןלייט
 ,ןכוז רימ סָאװ קוליח רעד זיא סָאד ןוא .ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא ּפָא ךיז ןדייש

 עג ןּביוא יד ןטכַאוטַאב לָאמ ַא ךָאנ רָאנ ןעמ ףרַאד זַײװַאב ַא רַאֿפ
 ןבָאה טײקנַארק ַא ןעמַאװצ ןלעטש סָאװ ןעגנורעדנע יד ,ןליּפשַײב עטכַארב
 יװ ,ןכירטשטּפיוה יד ןיא רעדָא םענרַאֿפ ,ץַאלּפ ןיא טײקטמיטשַאב ַאזַא טינ
 עטֿפַאהקנַארק עסיוועג םגה ,גנולקיװטנַא ןעמַאזוצ ןלעטש סָאװ ןעגנורעדנע יד
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 ערעדנַא ןיא רעדייא רעּפרעק ןוֿפ ןלייט עסיוועג ןיא רעטּפָא ןעמוק ןסקיװעג

 ןיא זָאלוקרעבוט ,טסירב יד ןיא סּפערק ,טנעה יד ףיוא סעקװעדָארָאב ונילהד)

 ןעו ןוא ;ןלייט עקיזָאד יד ףיוא טצענערגַאב טינ ךָאד ייז ןענַײז ,(ןעגנול יד

 ערעיײז ןיא טמיטשַאב יונעג ױזַא טינ ךיוא ייז ןענַײז ,ןטרָאד ךיז ןעגיֿפעג יז

 סיירג רעייז .ייז םוַא ןלייט עלַאמרָאנ יד ןענַײז סע יװ ,סעיציזָאּפ עוויטַאלער

 רעּפרעק םוצ עיצרָאּפָארּפ עקידנעטש ַאזַא טינ ןבָאה ייז : ןדײשרַאֿפ קרַאטש זיא

 שיֿפיצעּפס רעקינייװ ךט ַא ןענַײז ןעמרָאֿפ ערעייז ךיוא .ןבָאה ןענַאגרָא יד יו

 :רעניא רעייז ןיא טשימעצ רעייז ןענַײז ייז ןוא .ןעמרָאֿפ עשינַאגרָא יד רעדייא

 יבוא קיסעמכַײלגרַאֿפ םיטרפ עלַא ןיא ןענַײז ייז ,טסייה טָאד .ַײבעג ןכעל

 ,טמיטשַאב

 ,גנולױֿפעצ רעד ןיא ןעניֿפעג ןעמ ןעק טייקכעלמיטנגייא עכעלנע ןַא

 טרעװ רעּפרעק רעטיוט ַא רעכלעוו וצ ,טײקטמיטשַאבמוא עקידנעטשלוֿפ יד

 טײקטלױֿפעצ ןוֿפ ןעגנורעדנע יד סָאװ דנַאטשוצ ַא זיא ,טריצודער ךעלדנע

 ןוֿפ גנוטכינרַאֿפ עקידנעייג רעטַײװ יד ,ןָא בײהנָא ןוֿפ םיא וצ טריֿפעג ןבָאה

 :עלקרַאֿפ ,רוטקורטס רעד ןוֿפ םיטרּפ יד טלקנוטרַאֿפ ןצַאזֿפױנוצ עשינַאגרָא יד

 טייג טלױֿפעצ רעמ ןרָאװעג ןענַײז סָאװ ןלייט יד ןוֿפ ,טײקרָאלק ריא טרענ

 טירט ַײב טירט ןוא ,ןלייט עטלױֿפעצ רעקינײװ יד וצ רעבירַא זילװכעלסיב סע

 יױנעג ױזַא ןעוועג רעירֿפ ןענַײז סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא ןוֿפ סעיניל יד ןדניװשרַאֿפ

 ,טמיטשַאב

 .ןעגנורעדנע עכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ ןטרָאס עלַאמרָאנבַא יד ַײב ךיוא ױזַא

 טניימ ,דנַאטשֿפױא ןשיטילָאּפ ַא סױרַא טֿפור סָאװ ,טײקנדירֿפוצמוא יד

 ערעדנוזַאב ןיא רעגריב יד ףיונוצ ןדניב סָאװ ,רעדנעב יד ןוֿפ גנוכַאװשּפָא ןַא

 צרענָאיצולָאװער ןיא סיוא טסקַאװ סָאװ עיצַאטיגַא יד ,ןסַאלקרעטנוא ןוא ןסַאלק

 :עגּפָא ךעלטנייװעג ןענַײז סָאװ סעּפורג ףיונוצ טצלעמש ןעגנולמַאזרַאֿפ

 ,ןצענערג עטמיטשַאב יד ךרוד ןכערב טײקמַאזכרָאהעגמוא ןוֿפ סעיצקַא .טרעדנוז

 ןשיװ ןוא ,ענלצנייא יד ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעד ףיוא טלעטשעגקעװַא ןענַײז סָאװ

 ןוא ןטעטירָאטױא יד ןשיווצ טריטסיסקע רעירֿפ ןבָאה סָאװ ,סעיניל יד ּפָא

 ,לדנַאה ןוֿפ לעטשּפָא םעד ךווד ,טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ,עקינעטרעטנוא ערעייז

 יװ ױזַא ןוא ;ןעגנוקיטֿפעשַאב ערעייז ערעדנַא ןוא תוכָאלמ:ילעב יד ןרילרַאֿפ

 סיוא עלַא ךיז ייז ןשימ ,סעיצקנוֿפ ערעייז ןיא טלײטעגּפָא רעמ טינ ןעגַײז יז

 רעװיטיזָאּפַא ךעלדנע טמוק סע ןעװ ןוא ,עסַאמ רעטמיטשַאבמוא ןַא ןיא

 :ןסַאלק עלַא ,ןטכַאמ עלעיציֿפָא ןוא עכעלרעטכיר עֶלַא ףיוא ןרעה ,דנַאטשֿפױא

 טֿפַאשלעזעג עטריזינַאגרָא יד :ןצנערעֿפיד עלעירטסודניא עלַא ןוא םיקוליח

 ױזַא ,םידיחי עלַאיצָאס ןוֿפ ץוביק ןטריזינַאגרָא:טינ ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ טרעוו

 וצ גנונעדרָא ןוֿפ ןעגנורעדנע סיױװַא ןֿפור תוֿפגמ רעדָא רעגנוה ןעוו ךיוא

 וצ ןעגנונעדרָאנַײא עטמיטשַאב ןוֿפ ןעגנורעדנע סױרַא ייז ןֿפור ,גנונעדרָאמוא

 .עטמיטשַאבמוא

 סָאװ ,טײקיטרַאנדײשרַאֿפ עטרעסערגרַאֿפ יד זיא ,סע טסייה ,יוזַא טָא
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 ,טײקיטרַאנדײשרַאֿפ רעטרעסערגרַאֿפ רעד ןוֿפ שרעדנַא ,עיצולָאװע ףיונוצ טלעטש
 טײקנַארק ןיא סעיצַאקיֿפידָאמ עטשרע יד םגה .עיצילָאװע ןייק טינ טכַאמ סָאװ
 רעקידרעירֿפ רעד וצ ןבָאגוצ ןענַײז ןטֿפַאשלעזעג רעדָא ענלצנייא ןוֿפ טוט ןוא
 רעקידרעירֿפ רעד ֹוצ ןבָאגוצ ןייק טינ רעבָא יז ןענַײז ,טײקיטרַאנדײשרַאֿפ
 :ַאב עקיזָאד יד ןטכינרַאֿפ וצ ןָא בײהנָא ןוֿפ ךַײלג ןָא ןבייה ייז .טײקטמיטשַאב
 טײקיטרַאנדײשרַאֿפ עטמיטשַאבמוא ןַא ןַײװכעלסיב ןֿפַאש ןוא טייקטמיטש
 / ןיא קימרָאֿפליֿפ ןיוש זיא סָאװ ,טָאטש ַא יװ ױזַא ,עטמיטשַאב ַא טָאטשנָא
 ,ןרוטקעטיכרַא ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ סעדַײבעג עטנדרָאעגנַײא ןדײשרַאֿפ עריא
 לייט ַא רעביא טזָאל סָאװ ,שינרעטיצדרע ןַא ךרוד קימרָאֿפליֿפ רעמ ןרעוװ ןעק
 ענעדײשרַאֿפ ףיוא ןלייט ערעדנַא םוא טֿפרַאװ ןוא ןעװעג יװ ןייטש ריא ןוֿפ
 .מוא ןַא טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא רעביא טזָאל רעבָא ,ןדַארג ןוא םינֿפוא
 עטריזינַאגרָא ןענעק ױזַא ,גנונעדרָאנַײא רעקיסעמלגער ַא טָאטשנָא גנונעדרָא
 עכלעוו ,ןעגנורעדנע ךרוד קימרָאֿפליֿפ רעמ טַײצ עסיוועג ַא ןרעװ סרעּפרעק
 ןיא יװ ,לַאֿפ ןייא ןיא ןוא .ןעגנורעדנע עשירערעטשעצ ןגעװטסעדנוֿפ ןענַײז
 ;ליֿפ יד ּפָא טדייש סָאװ ,טײקטמיטשַאב ןוֿפ ןלעֿפ סָאד סע זיא ,ןרעדנַא םעד
 ,סערגָארּפ ןוֿפ טײקימרָאֿפליֿפ רעד ןוֿפ סערגער ןוֿפ טײקימרָאֿפ

 ןַא זיא ןטמיטשַאב םעד וצ ןטמיטשַאבמוא ןוֿפ טירשרָאֿפ רעד ביוא
 סע ,ךיז טײטשרַאֿפ ,רימ ןלעוו ,עיצולָאװע ןוֿפ ךיוטש:רעטקַארַאכ רעקידמצע
 .רָאֿפ ַא םוטעמוא ןענוֿפעג לטיּפַאק ןטצעל ןיא ןבָאה רימ יװ ,םוטעמוא ןעניֿפעג
 סָאד יצ ,ןעז וצ ידּכ ,ןקיטרַאנדײשרַאֿפ םעד וצ ןקיטרַאניײא םעד ןוֿפ טירש
 ענעדיײשרַאֿפ עקיבלעז יד ןטכַארטַאב לָאמַא ךָאנ רעטציא רימ ןלעװ ,ױזַא זיא
 ,ןטקַאֿפ ןסַאלק

 ,עיצַארטסוליא רעשיטעטָאּפיה ַא טימ רעירֿפ יו קידנביײהנָא .130 8
 ?ןענװ רעד ןוֿפ עיצֹולָאװע רעד ןיא טירט רעדעי זַא ,ןקרעמַאב רימ ןֿפרַאד
 ןעועג זיא ,ףָאטש ןטײרּפשעצ ַא ןוֿפ ןביוהעגנָא ךיז טָאה יז ביוא ,םעטסיס
 ןיא קיסעמלגערמוא ביײיהנָא ןיא .ײבעג ןטמיטשַאב רעמ ַא וצ טירשרָאֿפ ַא

 תעב ,ףָאטש רענעגיוצעצ רעד טָא טָאה ,ןדנַאר עשמיטשַאבמוא טימ םרָאֿפ
 יד ןעמעננָא טוומעג ,ןעיירד ןעמונעג ךיז ןוא טרירטנעצנָאק ךיז טָאה רע
 ,ןרָאװעג זיא רע רעטכידעג סָאװ רעכלעוו ,דַיָארעֿפט ןטכַאלֿפעגּפָא ןַא ןוֿפ םרָאֿפ
 ךיז טָאה ךַאלֿפרעביײא ןַײז ןוא ,ןרָאװעג סירמוא ןַײז זיא טמיטשַאב רעמ ץלַא

 רעקיבלעז רעד ןיא .טייקטסוּפ רעקימורַא רעד ןוֿפ טלײטעגּפָא רעֿפרַאש ץלַא
 ןגעװַאב וצ טָאטשנָא ,ףָאטש ןרַאלובענ םעד ןוֿפ ןלײטדנַאטשַאב יד ןבָאה טַײצ
 ןוא טעטיװַארג ןוֿפ רעטנעצ ןכעלטֿפַאשנימעג רעייז וצ קיגנעהּפָאמוא ךיז
 ,ןָאטעג הליחּתכל ןטלָאװ ייז יװ ,ןכַאלפ ענעדיײשרַאֿפ ןיא םיא םורַא ךיז ןעיירד
 ןרָאװעג זיא רעכלעוו ,ךַאלֿפ ןקיצנייא ןַא ןיא ןכַאלֿפ ערעייז ;ןסיגֿפױנוצ טזומעג
 --טריסערגָארּפ טָאה עיצַארטנעצנָאק יד סָאװ ךרע יֿפל ,ןדיײשרַאֿפ רעקינייװ ץלַא

 ,טמיטשַאב זַײװכעלסיב ןרָאװעג זיא יז סָאװ
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 ןרָאטקַארַאכ ערָאלקמוא ןוֿפ גנורעדנע יד טָאה עזעטַאּפיה רעד טול
 ןוא סעטענַאלּפ יד ןוֿפ עיצולָאװע רעד ןיא טרזחעגרעביא ךיז ערָאלק ףיוא
 דִיָארעֿפט .זַאג ַא ,רעטַײװ ליֿפ ןריּפשסיױא סע ןעמ ןעק ייז ַײב ןוא ,ןטילעטַאס
 זיא רע לַײװ ,דִיָארעֿפס רעקיסילֿפ ַא רעדייא טצענערגַאב רָאלק רעקיניײװ זיא
 :רעבייא םעד ןוֿפ ןעגנוקנַאװש ערעכיג ןוא ערעסערג וצ ןֿפרָאװעגרעטנוא
 ןוא ;םרָאֿפ רענײמעגלַא רעד ןוֿפ ןעגנורעדורעצ ערעסערג ליֿפ וצ ןוא ךַאלֿפ
 טעילַאװכ טימ טקעדַאב ןַײז זומ רע תויה ,דיָארעֿפס רעקיסילּפ ַא ךיוא ױזַא
 .דִלָארעֿפס רעדילָאס ַא רעדייא טמיטשַאב רעקינייו זיא ,סיירג רענעדײשיַאֿפ ןוֿפ
 גנורעסערגרַאֿפ ַא טימ ןעמַאזוצ טייג סָאװ ,טײקכַאלֿפ ןיא גנורענעלקרַאֿפ יד
 ,ןטנעמעלע ערעדנַא ןוֿפ טײקטמיטשַאב עװיטַאלער ַא טגנערב ,עיצַארגעטניא ןיא
 ,עטיברָא ריא ןוֿפ ךַאלֿפ םעד וצ ןגיובעג סקַא ריא טָאה סָאװ ,עטענַאלּפ ַא
 ןעיירד ריא ןיא טרעטשעג ליֿפ ןַײז ,ךַאלֿפ רעייז זיא םרָאֿפ ריא תעב ,זומ
 טרעװ יז רעבָא תעב ;טרעּפרעק עכעלרעסיוא ןוֿפ גניצוצ רעד ךרוד ךיז
 עטגײנעגּפָא ערענעלק ַא ןַײא טסילש סָאװ ,םרָאֿפ רעשירעֿפס ַא וצ רעטנעענ
 גנוטכיר רעד ןיא ןעגנורעדנע עקיטנעק רעקינײװ ןַײא סע טסילש ,גנוגעװַאב
 .סקַא ריא ןוֿפ

 טַײצ רעכַײלג וצ ןרעװ ,ןתוכַײש - םיור יד ןרעװ סע טצעזעג רעמ סָאװ
 רעשיזיֿפ רעד ןוֿפ ןעגנונעכערסיוא עיונעג יד ,ןתוכַײש . טֿפַארק יד טצעזעג רעמ
 תעב ;ןענַײז ןתוכַײש .טֿפַארק יד טמיטשַאב יװ ,זדנוא ןזַײװַאב עימָאנָארטסַא
 רעטסרעסיוא רעד ןוֿפ ןעגנירד ןעמ ןעק טיײקטמיטשַאבמוא עקידהליחּתכל רעייז
 -ָאּפיה ערַאלֹוּבענ יד ןעלדנַאהַאב וצ ,טייקכעלגעממוא טינ ביוא ,טייקירעווש
 ,שיטַאמעטַאמ עזעט

 ,דרע רעד ןוֿפ דנַאטשוצ רענעצלָאמשעצ רעוויטימירפ רעד ,121 8
 סָאװ דנַאטשוצ ַא -- ןטקַאֿפ עשיגָאלָאעג ןוֿפ ןעגנירדסירַא ךיז טזָאל סָאװ
 --ערעדנַא ןייק ךרוד טינ ןוא עזעטָאּפיה רערַאלובענ רעד ךרוד ךיז טרעלקרעד
 עכלעוו ףיוא ,ןעלּפַאטש ךרוד דנַאטשוצ ןקיטציא םעד ןיא ןעגנַאגעגרעביױַא זיא
 רעקיסילֿפ ַא סָאװ ץוחַא .עטמיטשַאב רעמ ןרָאװעג ןענַײז ןרָאטקַארַאכ עריא
 ,סירמוא ןוא ךַאלֿפרעבײא ןַײז ןיא קיטֿפַאהדנַאטש-טינ ךרע יֿפל זיא דַיָארעֿפט
 סָאװ טימרעד ,דִיָארעֿפס רעטרַאה ַא רעדייא טמיטשַאב רעקינייװ ךיוא רע זיא
 .עצ ןוֿפ ןעמָארטש ,ןלייט ענַײז ןוֿפ סעיציזָאּפ עטריסקיֿפ ןייק טינ טָאה רע
 ףרוד ןזַײרק ענײמעגלַא עסיװעג ןיא ךיז ןטלַאה ייז שטָאכ ,ףָאטש םענעצלָאמש
 ןיא טנענַאמרעּפ רעדָא יונעג ןַײז טינ ןענעק ,גָאװכַײלג ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד
 ןַײז ןומ ןלייט עלַא :ןצענערג עטסעֿפ ענייק קידנבָאה טינ ,ןעגנוטכיר ערעייז
 :רעבייא םעד ןוֿפ גנוטרַאהרַאֿפ ַא רעבָא ,ןלייט ערעדנַא יד יבגל גנוגעװַאב ןיא
 .וצנַײא רעטנעענ טירט ַא רָאלק ץנַאג זיא ,עזַײװלײט ַא זיולב וליֿפַא ,ךַאלֿפ
 רעניד ַא ַײב .ןלייט יד ןוֿפ עיציזָאּפ רעד ןיא ןתוכַײש עטמיטשַאב ןלעטש
 טגעװַאב ןוא ןטֿפערק עקידנרעטשעצ ןוֿפ ןכָארבעצ טֿפַא טרעװ סָאװ ,ערָאק
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 רעד ןוֿפ טײקטסעֿפ יד ןעק ,עילַאװכ-ץײלֿפּפָא ןוא .ץײלֿפוצ רעדעי ןוֿפ ךיז
 ערָאק יד ןעװ טשרע .עקילַײװטַײצ ַא זלב ןַײז עיציזָאּפ רעװיטַאלער
 עשיֿפַארגָאעג עטצעזעג ןוא עטמיטשַאב ןלעטשנַײא ךיז ןענעק ,רעקיד טרעוו
 -  ,ןתוכילש

 יו ךייה רעד ןיא טייג סָאװ רעסַאװ סָאד ןעװ זַא ,ךיוא טקרעמַאב
 ךיז טָאה סָאװ ,ךַאלֿפרעביײא ןַא ףױא ןלַאֿפוצרעטנורַא ןָא טבייה ףמַאד ַא
 טינ ךיז רעסַאװ ענעלַאֿפעגּפָארַא סָאד ןעק ,דַארג ןקיטיינ םעד זיב טליקעגּפָא
 סע ןעװ ,ץַאלּפ ןטמיטשַאב ַא ףיוא רעדָא םרָאֿפ רעטמיטשַאב ַא ןיא ןטלַאה
 עֿפיט ןבָאה ןענעק וצ גונעג קיד טינ זיא סָאװ ,קעדוצ ןטרַאה ַא ףיוא טלַאֿפ
 םעד ןוֿפ דָארג םעד ןיא ןעגנורעדנע עטכַײל יו רעמ טשינ רָאנ ,רעצעלּפ
 ,םיחטש יד רעביא סעשזילַאק עכַאלֿפ ןרימרָאֿפ רעסַאװ סָאד זומ ,ךַאלֿפרעביײא
 ןוא ;ןריסנעדנָאק וצ ךיז ףמַאד םעד ןזָאלרעד וצ טליקעגּפָא גונעג ןענַײז סָאװ
 ךָאנ ןענַײז עכלעוו ,ערעדנַא ןיא ןיײגרעבירַא טקרעמַאבמוא ןזומ םיחטש יד טָא
 סָאד זַא ,רעטייה ליֿפױזַא ןרעוװ טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ןזומ ןיילַא ייז ןוא ,סייה וצ
 רעד רעבָא רעמ סָאװ .ןטלַאה טינ ךיז ןעק יײז ףיא טגיל סָאװ רעסַאװ
 אליממ ןוא ערָאק יד טרעװ סע רעקיד סָאװ ןוא ,ּפָא ךיז טליק ךַאלֿפרעּבײא
 טלַאֿפ סע רעסַאװ רעמ סָאװ ןוא ,רעצעלּפ עקירעדינ ןוא עכיוה ערעסערג
 :רַאֿפ ןענַײז עכלעװ ,ןלייט ערעדנוזַאּב רעמ ץלַא ןרעוו ,טֿפול רעד ןוֿפ ּפָארַא
 דנַאטשוצ ןוֿפ טײקטמיטשַאב יד ,ץַאלּפ ןוא טַײצ ןיא טריסקיֿפ קיסעמכַײלג
 ןוֿפ גנולײטרעדנַאנוֿפ ַאזַא סױרַא טמוק סע זיב ,רעסערג טרעװ עיציזָאּפ ןוא
 זיא סָאװ ,גנולײטרעדנַאנוֿפ ַא --- רעטציא סע ןעעז רימ יװ ,םימי ןוא השבי
 ;גערב עקידנולעֿפ עריא ט'מ רָאֿפ טלעטש רָאנ ,יונעג שיֿפַארגָאּפָאט רָאנ טינ
 יװ ,ןֿפוא ןטמיטשַאּב רעמ ַא ףיוא רעסַאװ ןוא דנַאל ןוֿפ גנולײטּפָא יד סעיניל
 עקירעדינ ןעװעג ןטלָאװ םיחטש ענעֿפָא עלַא בוא ,ןַײז טנעקעג טלָאװ סע
 טלָאװ ץײלֿפוצ ןוא ץיײלֿפּפָא רעד עכלעוו רעּביא ,סעגערב עכַאלֿפ טימ ןעלזדניא
 .קעװַא טַײװ ןסָאגעג ךיז

 ,עשיגָאלָאעג יװ טריציֿפיסַאלק ןרעװ סָאװ ,ןכירטש:רעטקַארַאכ יד עגונב
 ןעוועג זיא דרע רעד ןוֿפ ערָאק יד תעב .ןסולש עלעלַארַאּפ ןעיצ רימ ןענעק
 ןייק ןַײז טנעקעג טינ ןבָאה סע :ךעלגעממוא ןעוועג ןטייקגרעב ןענַײז ,ןיד
 .רעסַאװ עטמיטשַאב ןייק ןוא גרעב ןוֿפ סנקור עטמיטשַאב:טוג ןוא עגנַאל
 גנוקנעװשּפָא יד ,םעד רעסיוא .םיחטש ענעקורט עטצענערגעגּפָא ןוא ןעגנולמַאז
 .ץײלֿפוצ עלָאמש ןוא עכַאװש ךרוד ,ןכַײט עניילק ךרוד ןעלזדניא עניילק ןוֿפ
 ,ןטכישצַאוּפָא עטנכייצעגנָא רָאלק ןייק ןֿפַאש טנעקעג טינ ןטלָאװ ,ןעמָארטש
 ןיא רעטציא ןעניֿפעג רימ יװ ,לַאֿפּפָא סעסַאמ ענעדײשרַאֿפ ןוא עטשימעגֿפױנוצ
 עכעלטנייװעג יד ןַײז טזומעג טלָאמעי ןבָאה ,ךעלכַײט ןוֿפ ןעגנוצֿפעל יד
 ןעו ,רָאנ ןטכיש עטמיטשַאב ןרעװ טנעקעג ןבָאה---יד ןוֿפ ןוא .סעיצַאמרָאֿפ
 ןכַײט עסיֹורג ערעײז טימ ,ןענַאעקַא ןוא ןטנעניטנָאק ןרָאװעג ןענַײז :סע
 | ,ןעמָארטש-םי עֶטירּפשרַאֿפ טַײװ ןוא סעיניל:גערב עגנָאל



 ןפיצנירפ עטשרע יד -- רעטגָצטס .ה 860

 רעמ טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ןעמוקסורַא טזומעג ןבָאה סע ױזַא יו

 .תויטרֿפב ןזַײװּוצנָא קיטיינ טינ זיא ,ןרָאטקַארַאכ עשיגָאלָארָאעטעמ עטמיטשַאב

 ,טמיטשַאב ךרע יֿפל ןרָאװעג ןענַײז ןענָאזעס ןוא ןטַאמילק ןיא םיקוליח יד זַא

 רעקיטכיר רעד ןוֿפ ןדיישרעטנוא טזָאלעג ךיז טָאה ןוז רעד ןוֿפ ץיה יד ןעוו

 ןעגנוגנידַאב עשיֿפיצעּפס רעמ ןוֿפ גנוֿפַאש רעד וצ זַא ןוא ;דרע רעד ןוֿפ ץיה

 רעד ןיא טײקידנעטשַאב ערעסערג יד ןגָארטעגַײב טָאה טנגעג רעדעי ןיא

 .ןטולש ערָאלק גונעג ןענַײז --- םימי ןוא תושבי ןוֿפ גנולײטרַאֿפ

 עשינַאגרָא יד סָאװ ץַײװַאב יד וצ ןדנעװ ךיז טציא רימָאל .139 8

 ,עקירָאֿפ יד יו סעיצַארטסוליא עוויטקודעד טָאטשנָא .זדנוא ןביג סרעּפרעק

 טלעטשעגטסעֿפ ןענַײז סָאװ ,סעיצַארטסוליא עכַײרלָאצ ןעניֿפעג ָאד רימ ןלעוו

 ןרעװ וצ טגערֿפעגּפָא לולע רעקינייװ רעבירעד ןענַײז ןוא ,וויטקודניא ןרָאװעג

 טעװ ,ליּפשַײב םוצ ,סרעגיוז ןוֿפ סעצָארּפ.גנלקיװטנַא רעד .קיטירק ךרוד

 ,ןגָאלָאירבמצ יד ןוֿפ ענעבירשַאב טיירג ,ןזַײװַאב עכַײרלַאצ ןבעג זדנוא

 ךָאנ ,ךרוד טכַאמ רעגיוז ַא ןוֿפ עלעייא סָאד סָאװ ,גנורעדנע עטשרע יד

 :ליומ ַא יװ ןעזוצסיוא יז טכַאמעג טָאה עיצַאטנעמגעס עקידנעטש ַא יװ םעד

 רעד ןוֿפ ךעלרעמעקידנַאר יד ןיא טײקטמיטשַאב ערעסערג ַא זיא ,עסַאמ:רעב

 .לטַײה קימורַא ךעלקרעמַאב ערָאלק ַא טמוקַאב לרעמעק רעדעי ןוא ,עסַאמ

 יד ןוֿפ רָאלק ץנַאג טינ רעטנוא ךיז ןדייש סָאװ ,ךעלרעמעקידנַאר יד טָא

 ךרוד ךיוא יװ ,גנולייטרעביא רערענעלק רעייז ךרוד ךעלרעמעק עלַארטנעצ
 .ָאטסַאלב יד ןיימרָאֿפ וצ ןעמַאזצ ךיז ןסיג ,טיײקידנעטשלוֿפ רערעסערג רעייז

 ןדײשרַאֿפ לטַײה םעד ןוֿפ לייט ַא טרעװ ןכיג ןיא ,לטַײה:ןעמָאז רעדָא םרעד

 ערענעלק ךָאנ ןטרָאד ךיז ןבַײלק סע סָאװ טימרעד ,ןלייט עקירעביא יד ןוֿפ

 יןעמָאז רעד טָא .קעלֿפ ןכעלדנור ןלעקנוט ַא ןרימרָאֿפ עכלעוו ,ךעלרעמעק

 עקימורַא יד ןיא זַײװכעלסיב ּפָא ךיז טריטַאש -- 2164 90ז001021/8 -- קעלֿפ

 --84ז08 ןק61110102--קעלֿפ רעקיטכיזכרוד רעד ןוא ; םרעדָאטסַאלב רעד ןוֿפ ןלייט

 ,ןצענערג עיונעג ןייק טינ ךיוא טָאה ,טימ רעד ןיא רעטעּפש ךיז טרימרָאֿפ סָאװ
 ?ביזכרוד םעד ןוֿפ רעטנעצ ןיא ךיז טזַײװַאב סָאװ ,"רוּפש רעװיטימירּפ , רעד

 ןַײז טעװ סָאװ ,סקַא ןקידהרדש םעד ןוֿפ טנעמידוו רעד זיא ןוא קעלּפ ןקיט

 2ַאב ,יח:לעב םענעטקַאװרעד םעד ןוֿפ ןכײצ:רעטקַארַאכ רעלַאטנעמַאדנוֿפ רעד

 .רוּפש ַא זיולב--טמיטשַאבמוא ביײהנָא ןיא זיא רע זַא ,ןעמָאנ ןַײז טימ טזַײװ

 :רעקיטנעק ץלַא םַאזגנַאל רע טרעװ ,לדנבָארג ךַאלֿפ ַא יװ ךיז קידנבײהנָא

 .רַאֿפ טצעלוצ ןוא רעבירַא ךיז ןקעד ןציּפש ערעייז ,רעכעה ןרעוו ןטַײז ענַײז

 עטמיטשַאב ַא ןבָארג רעטמיטשַאבמוא רעד טרעװ יֹוזַא ןוא ;ךיז ייז ןקינייא

 יד ןענַײז לַאנַאק םעד טָא ןיא ,לַאנַאק-לַײזנקור םעד טרימרָאֿפ סָאװ ,רער
 ,ךעלּפינק עטכַײל יװ זיולּב קיטנעק טשרעוצ ךרַאמ ןוֿפ ןעגנולײטנַײא:טּפױה

 יָעג םעד ןוֿפ סעיצַאקיֿפידָאמ ערָאלקמוא יװ ןָא ךיז ןבייה רענייבנקור יד ןוא
 ,לַאנַאק םעד טצענערגַאב סָאװ בעוו
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 רעד ןוֿפ ךַאלֿפ רעכעלרעסיוא רעד ךיז טָאה טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא

 ַא ןרָאװעג זיא סע :ךַאלֿפ ןכעלרעניא םעד ןוֿפ טריצנערעֿפיד םרעדָאטסַאלב

 ערָאלקמוא ןַא הליחּתכל --- טכיש רעקימיילש ַא ןוא רעזָארעס ַא ןיא גנולייטעצ

 רעבָא ,קעלֿפ-עמָאז םעד םורַא זױלב ןעניֿפעג סע ןעק ןעמ ןוא ,גנולייטעצ

 ןוא לטַײה-ןעמָאז ןצנַאג םעד ןיא טעמּכ ךעלקרעמַאבמוא ךיז טײרּפשרַאֿפ סע

 גנולקיװטנַא יד ןָא ךיז טבייה טכיש רעקימיילש רעד ןוֿפ ,רָאלק ץנַאג טרעוו

 רעד ןוֿפ ךיז טמענ לַאנַאק:לַײזנקור רעד יװ ױזַא ,לַאנַאקזַײּפש םעד ןוֿפ

 לדנבָארג ךַאֿפניײא ןַא הליהּתכל זיא סָאװ ,לַאנַאקזַײּפש רעד .טכיש רעזָארעס

 רָאלק טרעװ ,עסַאמ רעשינָאירּבמע רעד ןוֿפ ךַאלֿפ ןטשרעטנוא םעד ףיוא

 רעדעי ףיוא סיוא ךיז ןגייב לדנבָארג ןוֿפ סנקור יד סָאװ םעד ךרוד טמיטשַאב

 .רָאסבַא רעטנענַאמרעּפ רעד --- רער ַא ןרימרָאֿפ וצ ףוסל ךיז ןדניברַאֿפ ןוא טַײז

 .רָאסבַא ןקילַײװטַײצ םעד ןוֿפ ןטינשעגּפָא זַײװכעלסיב טרעוו ךַאלֿפ רעקידנריב

 ,קימרָאֿפניײא ןוא ןעמַאזוצ ןעװעג רעירֿפ זיא רע ןכלעװ טימ ,ךַאלֿפ ןקידנריב
 ןגעלעג רעירֿפ זיא סָאװ ,ןָאירבמע רעצנַאג רעד זיא ןֿפוא ןכעלנע ןַא ףיוא ןוא

 ןוא ,םיא ןוֿפ ףיוא זַײװכעלסיב ךיז טבייה ,לקעז-לכלעג ןֿפױא טײרּפשעגסױא

 .רַאֿפ ןיא סָאװ עסַאמ רעדנוזַאב ַא רע טרעװ ,טנרָאֿפ ןוֿפ ךיז קידנשטיינקנַײא

 .לרער ןלָאמש ַא ךרוד זיולב לקעז.לכלעג םעד טימ ןדנוב

 ךיז טנכייצ רוטקווטס ענײײמעגלַא יד עכלעוו ךרוד ,ןעגנורעדנע יד טָא

 גנולקיװטנַא רעד ןיא ךַײלג רָאֿפ ןעמוק ,טייקיונעג רערעסערג םַאזגנַאל טימ סיוא

 ןוֿפ עיצַאגערגַא עטושּפ ַא יװ ןָא ךיז טביה ץרַאה סָאד ןַאגרָא ןדעי ןוֿפ

 ,טולב סָאד ןרימרָאֿפ וצ קיסילֿפ ןרעוו יז ןוֿפ עטסקינייװעניא יד סָאװ ,ךעלרעמעק

 ןוא ;ץרַאה ןוֿפ טנעװ יד ןרימרָאֿפ וצ טרעדנעעג ןרעוו עטסקינײװסיױא יד תעב

 טָאה סע לַײװ רָאנ טינ ,טמיטשַאבמוא ךָאנ ץרַאה סָאד זיא םרָאֿפ רעד טָא ןיא

 רערעטיירב א יװ רעמ טינ זיא סע לַײװ ךיוא רָאנ ,טיוה עכצלרעניא ןייק טינ

 לייט רעקידנעמעננײרַא רעד טרעװ זַײװכעלסיב .רעדָאטולב רעלַארטנעצ

 ךָאנרעד .טולב סָאד סיױרַא טסיג סָאװ לייט םעד ןוֿפ ןדײשרַאֿפ ללח םעד ןוֿפ

 טמענ סע רעבָא ,(לקירטנעוו) רעמַאק םעד ןיא לטנעװ ַא ןסקַאװ וצ ןָא טבייה

 רעד ןוֿפ ענייא ןטֿפלעה עדייב יד ּפָא טלייט סע רעדייא טַײצ עסיוועג ַא ךָאנ
 .רָאֿפ םעד ּפָא טלייט סָאװ לטנעװ עטרימרָאֿפ רעטעּפש סָאד תעב ;רערעדנַא

 דלוו רעד סָאװ ,טַײצ עצנַאג יד קידנעטשלוֿפ .טינ טבַײלב (לקירוַא) רעמַאק

 ,רעטומרעבעג ןיא זיא

 ךעלרעמצק עסיוועג ןוֿפ גנורעמרַאֿפ ַא ךרוד ןָא ךיז טבייה רעבעל יד ךיוא |

 ךרוד ןֿפַאשעג טרעװ סָאװ ,גנוקידרַאֿפ יד ,םערעדעג יד ןוֿפ טנַאװ רעד ןיא

 סע זיב ,ױזַא ךיז טרעסערגרַאֿפפ ,ךעלרעמעק עקיזָאד יד ןוֿפ גנורעמרַאֿפ רעד

 רעקיבלעז רעד ןיא ןוא ;"לַאנַאק ןוֿפ ןסיורד ןוֿפ סקיוועג ַא יו סױרַא טצרַאטש

 ןרעװ ,םערעדעג יד ןוֿפ טלײטעגּפָא טרעוװ ןוא טסקַאװ ןַאגרָא רעד סָאװ טַײצ
 רָאלק ןבָאה סָאװ ןרער ןיא טלדנַאװרַאֿפ םיא ךרוד ןֿפױל סָאװ ךעלכלַאנַאק יד
 קעדוצ ןכעלרעסיוא םעד ןוֿפ ךעלרעמעק עסיוועג ,ךיוא ֹזַא ,טנעװ עקיטנעק
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 ,ךעלסקיוועג ןיא ןָא ךיז ןבַײלק ,לייט ןטשרעבייא ןַײז ןיא ,לַאנַאק-זַײּטש םענוֿפ

 ערָאלק ַא טירט ַײב טירט ןעמוקַאב ייז ןוא ,ךיז ןעלקיװטנַא ןעגנול יד עכלעוו ןוֿפ

 .ַײבעג ןוֿפ םיטרּפ יד ןיא ןוא סירמוא םענײמעגלַא רעייז ןיא טייקרעדנוזַאב

 ַײב ןוא ;טרובעג רעד ךָאנ גנַאל ןָא ןטלַאה טרָאס םעד ןוֿפ ןעגנורעדנע

 .ןרָאי טלעטימ יד ןיא זיב קידנעטשלוֿפ טינ ןעגנורעדנע עקינייא ןענַײז ןשטנעמ

 רענייב ענעסָאלשעג יד ןוֿפ ןכַאלֿפרעבױא עטסרעמ יד ןענַײז טננוי רעד ןיא

 קיסעמלגערמוא ךיז ןקידנע ןגָאלַאב עקיכלַאק יד -- טברַאקעג ןוא עקטסרָאש

 רעטלע םעד ןוא ןרָאי : תורגב יד ןשיװצ רעבָא ,עקשמָארכ רעקימורַא רעד ןיא

 ,עטרַאה ,עטַאלג ןיא טקידנערַאֿפ ןכַאלֿפ ענעסָאלשעג עקיזָאד יד ןרעװ 20 ןוֿפ

 .ֿפױא טָאה סע ןעוו זַא ,ןגָאז ןעמ ןעק ללכב .,ןקע - רעדילג עטנכיײצַאב - ףרַאש

 טייג ,טײקיטרַאנדײשרַאֿפ ןיא גנורעסערגרַאֿפ עכעלקרעמ ַא ןַײז וצ טרעהעג

 וצ דנורג ַא ָאד זיא סע ןוא .טײקטמיטשַאב ןיא גנורעסערגרַאֿפ ַא ןָא ךָאנ

 ןוא ןרָאי ענעסקַאװרעד יד ךָאנ רָאֿפ ןעמוק סָאװ ,ןעגנורעדנע ענעי זַא ,ןעניימ

 :ַאכ ןקיבלעז םעד ןוֿפ ךיוא ןענַײז ,טיוט ןוא רעטלע םעד טימ ןעגנערב סָאװ

 גנוצענערגַאב ַא אליממ ,ַײבעג ןיא טײקֿפַײטש ַא םרוג ןענַײז ייז םערָאװ .רעטקַאר

 יד ןוֿפ גנורעלעמשרַאֿפ ַא ,טייקידוועגייב רעלענָאיצקנוֿפ ןוֿפ ןוא גנוגעװַאב ןוֿפ

 ןיא ךיז טקידנע סָאװ ןוא ,רָאֿפ ןעמוק ןסעצָארּפ:סנבעל יד עכלעוו ןיא ,ןצענערג

 רַאֿפ סַאּפַאז םעניילק וצ ַא טיג סע -- גנוסַאּפוצ רעשינַאגרָא רעיונעג וצ ַא

 ןיא ןעגנורעדנע יד וצ גנוסַאּפוצ עקיטיינ ַא ןביולרעד וצ ןעגנורעדנע עכעלגעמ

 ,ןעגנוגנידַאב עטסקינײװסיױא יד

 ןעמ ַײס ,דרע רעד ןוֿפ ענוַאֿפ ןוא ערָאלֿפ יד זַא ,ןזַײװַאב וצ ,,3 8

 ןיא טריסערגָארּפ ןבָאה ,טינימ ערעדנוזַאב יװ ַײס ,עצנַאג יװ ייז טכַארטַאב

 יז זַא ,ןזַײװַאב טנעקעג טָאה ןעמ יװ ,ןעלגעמ רעמ טינ זיא ,טײקטמיטשַאב

 טרעטש ןטקַאֿפ ןיא קחוד רעד :טײקיטרַאנדײשרַאֿפ ןיא טריסערגָארּפ ןבָאה

 רימ רעבָא בױא .ןרעדנַא םעד ןיא יװ לַאֿפ ןייא ןיא סולש ַא וצ ןעמוק וצ

 טציא טרעוו סָאװ עזעטָאּפיה רעד ןוֿפ ךמס םעד ףיוא ,ןעניימ וצ ךיז ןביולרעד
 זיא ,ןטריצילּפמָאק טסכעה םעד זיב ,ןימ רעדעי זַא ,ךעלנַײשרָאװ רעמ ץלַא
 ףיוא ןעגנורעדנע ןוֿפ גנולמַאזנָא ןַא ךרוד ןטסכַאֿפנײא םעד ןוֿפ ןעמוקעגסױרַא
 זַא ,ןעזנַײא רימ ןלעװ ,סױרַא טמוק רענלצנייא רעדעי יװ טקנוּפ ,ןעגנורעדנע
 ,ןטמיטשַאב םעד וצ ןטמיטשַאבמוא םעד ןוֿפ טיושרָאֿפ ַא ןַײז טזומעג טָאה סע
 .ןעמרָאֿפ ןוֿפ סעּפורג ןיא ַײס ,ןעמרָאֿפ ענלצנייא ןיא ַײס

 עטסקירעדינ יד זַא ,טקַאֿפ ןקידנטַײדַאב םעד טימ ןּבײהנָא ןענעק רימ
 ןוֿפ רענרעק:ןעמָאז יד וצ רוטקורטס ןיא ךעלנע ןענַײז עכלעוו) ןעמזינַאגרָא
 זַא ,רעטקַארַאכ ןוֿפ טײקטמיטשַאב קינײװ ױזַא ןבָאה (ןעמזינַאגרָא עכיוה עלַא
 ןסקיװעג ןענַײז ייז יִצ ,ןסילשַאב וצ ,ךעלגעממוא טינ בא ,רעװש זיא סע
 ןגָאלָאָאז ןשיװצ תוקולחמ ןָא ןעיײג יז ןוֿפ עקינייא ןגעו .,םייח:ילעב רעדָא
 רֶעדנוזָאב ַא ןיא ייז ןריּפורג וצ ןגָאלשעגרָאֿפ טרעװ סע ןוא ,רעקינַאטָאב ןוא
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 יֹצֹג ןוא .םייח:ילעב רעד רַאֿפ טיזַאב ןכעלטֿפַאשניימעג א טרימרָאֿפ סָאװ ,הכולמ

 ?מםוא עמערטסקע יד זיא ןעָאזָאטָארּפ יד ליב זַא ,רעטַײװ טקרעמַאב ,הכולמ:ןסקיוװ

 טָאװ ,ןדָאּפָאזיר עקינייא יב ,ךירטש רענײמעגלַא ןַא םרָאֿפ ןוֿפ טײקטמיטשַאב

 טזָאל יז זַא ,קיסעמלגערמוא ױזַא םרָאֿפ יד זיא ,קעדוצלָאש ןייק טינ ןבָאה

 ייװצ ןיק ײב עכַײלג ןייק טינ ןיא טרָאֿפ יז ןוא ;ןבַײרשַאב טינרָאג ךיז

 עטסטנעָאג יד ןיא םענלצנייא ןקיבלעו םעד ַײב וליֿפַא רעדָא ,,ענלצנייא
 ערעדנַא ןשיװצ ,ןֿפַאשעג ןרעוו םיאורב עגױזַא ןוֿפ עיצַאגערגַא ןַא ךרוד .ןטוניּמ

 טמיטשַאבמוא ןענַײז סָאװ סרעּפרעק --ן ע מ ָא וו ש יד ,סרעּפרעק עטמיטשַאבמוא

 רעקידרעטַײװ ַא סלַא ,גנונעדרָאנַײא רעכעלרעניא ןיא ,סירמוא ןיא ,סיירג ןיא

 ,ןעמזינַאגוִא עטסכַאֿפגײא יד ןענַײז סע טמיטשַאבמוא ויטאלער יװ ,זַײװַאב

 עקימורַא יד טימ ליפ ךיז ןרעדנע ןרוטקורטס ערעייז זַא ,ןענָאמרעד ןעמ ןעק

 ןטיֿפָאטָארּפ ןוא ןעָאזָאטָארּפ יד ןשיװצ ןעמרָאֿפ ךס ַא זַא ,ליֿפ ױזַא ,ןעגנוגנידַאב

 יװ ןרָאװעג טריציֿפיסַאלק רעירפ ןענַײז עכלעוו ,(ןסקיוועג עקידלרעמעקנייא)

 ןענוֿפעגסױא ןענַײז ,ןעגנוטַאג ערעדנוזַאב יו וליֿפַא ןוא ,,םינימ עועדנוזַאב

 ,ןימ ןייא ןוֿפ ןטעטעירַאװ זיולב ןַײז וצ ןרָאװעג

 ןטֿפַאשנגײא ערעייז ןיא זיצערּפ יו ,רָאֿפ טציא ךיז ןלעטש רימ ןעו

 ןכירטש ערעסיוא ערעייז ןטינשעג ףרַאש יװ ,ןעגַײז ןעמזיגַאגוִא עטסכעה יד

 רעייז יװ ןוא ,ןענַײז סעיצרָאּפָארּפ ערעייז ךעלרעדנערַאֿפמוא יװ ,ןענַײז

 } ןעגנוגנידַאב עטרעדנעעג רעטנוא עקידנעטשַאב ַא ךַײלגרַאֿפ ןיא זיא רוטקורטס

 ןוֿפ רענייא ןיא טײקטמיטשַאב ערעסערג ַא זַא ,ןענעקייל טיג רימ ןענעק

 ךיז ןבָאה ייז ביוא זַא ,ןַײז הדומ ןזומ רימ .סנכייצ עשיטסירעטקַארַאכ ערעיײז

 טײקטמיטשַאב עטרעסערגרַאֿפ ַא זיא ,ןעמזינַאגרָא ערעקירעדינ ןוֿפ טלקיװטנַא

 .גנולקיװטנַא רעייז ןוֿפ רעטײלגַאב ַא ןעוועג

 טרעדנוזעגּפָא רעֿפרַאש ןרָאװעג םינימ ןעגַײז טַײצ ןוֿפ ףױלרַאֿפ ןיא זַא

 ,ןסַאלק ערעדנַא ןוֿפ ןסַאלק ןוא ,ןעגנוטַאג ןוֿפ ןעגנוטַאג ,םינימ ערעדנַא ןוֿפ

 רעד רעדייא רעמ ןרעװ טלעטשעגטסעֿפ וויטיזָאּט טיג ןעק סָאװ סולש ַא זיא

 טימ ןעמַאזוצ ןלַאֿפ רעדָא ןטלַאה ךיז רע זומ שיטקַאֿפ ןוא ,סולש רעקידרעירֿפ

 ךרוד ןעמוקעגסױרַא ןענַײז ןסַאלק ןוא ןעגנוטַאג ,םינימ רעבָא ביוא .םענעי

 ןיװרַאד 'רמ יװ ,ןַײז טזמעג סָאה טלָאמעי ,"בַײלקּפָא ןכעלריטַאנ; א

 ינָאק יד ,ןעועג םרוג טָאה סָאװ ,טײקגדײשרַאֿפ וצ ץנעדנעש ַא ,טזַײװַאב

 ?גשיװצ ןוֿפ ןדניװשרַאֿפ סָאד ,רעטערג ןרעװ ןלָאז סעּפורג ןשיװצ ןטסַארט

 רעדייא ןטיבעג עלעיצעּפס ֹוצ עטסַאּפעגוצ רעקינייװ יד ,ןעמרָאֿפ עקיד

 ןבָאה ,ןדנוברַאֿפ ןבָאה עקידנשיװצ יד עכלעװ ,ןעמרַאֿפ עמערטסקע יד

 }קיטנעק ףרַאש ןעמרָאֿפ עמערטסקע יד ןשיװצ םיקוליח יד ןכַאמ טזומעג

 עקיטֿפַאהדגַאטש:טינ ןוא עטמיטשַאבמוא יד ןוֿפ טזומעג ןבָאה ױזַא ןוא

 סָאװ ריֿפסױא ןַא -- םינימ עקיטפַאהדנַאטש ןוא עטמיטשַאב ןועװ ןֿפַאשעג

 יד ןוא סעסַאו עכעלשטנעמ יד ןגעװ ןסייװ רימ סָאװ ,םעד טימ טמיטש

 ,םייח.ילעב עקיבוטש
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 .ַאב ,ךרוד ןעייג ןטֿפַאשלעזעג עכלעוו ,תוגרדמ עקידרדסּכ יד .154 8
 רעטמיטשַאב ַא וצ רעטמיטשַאבמוא ןַא ןוֿפ סעוגָארּפ םעד רָאלק רעייז ןזַײװ
 ןייק טינ טָאה רעכלעוו ,עדליװ ןוֿפ טֿבש רעקידנרעדנַאװ .ַא ,גנונעדרָאנלא
 ךס ַא זיא ,גנולײטנַײא עכעלרעניא עטסעֿפ ןייק טינ ןוא טרָאניױװ ןטסעֿפ
 רעדייא ןלייט ענַײז ןוֿפ סעיציזָאּפ עויטַאלער יד ןיא טמיטשַאב רעקיגייװו
 טשימעצ ךיוא ןתוכַײש עכעלטֿפַאשלעזעג יד ןענַײז טֿבש ַאזַא ןיא .עיצַאנ ַא
 ןוא ,טריֿפעגנַײא טסעֿפ טינ זיא טכַאמ עשיטילָאּפ יד .טלעטשעגנַײא טינ ןוא
 טינ ןענַײז גנַאר ןיא ןדיישרעעטנוא יד .טמיטשַאב יונעג טינ זיא םענרַאֿפ ריא
 זיא ןרעדנַא ןַא ןיא גנַאר ןייא ןוֿפ גנַאגרעביא רעד ןוא ,טנכיײצעגנָא רָאלק
 ןענַײז ,ןעױרֿפ ןוא רענעמ ןוֿפ ןעגנוקיטֿפעשַאב ענעדיײשרַאֿפ יד ץוחַא .טכַײל
 עסיורג שּפיה ַײב זיולב ,ןעגנולײטנַײא עלעירטסודניא עקידנעטשלוֿפ ןייק ָאטינ
 עטמיטשַאב ַא ןַארַאֿפ זיא ,םיטֿבש ערעדנַא טֿפַאלקשרַאֿפ ןבָאה עכלעוו ,םיטבש
 ,עיצַאיצנערעֿפיד עשימָאנָאקע

 .טנַא עכלעו ,ןטֿפַאשלעזעג עוויטימירּפ יד טָא ןוֿפ רעבָא ענייא עדעי
 לָאצ ןיא רעסערג קידנרעװ ,שיֿפיצעּפס רעמ טירט ַײב טירט טרעוו ,ךיז טלקיוו
 ךרוד גנוטײרּפשסיױא ריא ןיא טצעגערגַאב ןוא שידַאמָאנ רעמ טשינ אליממ ןוא
 .טסעפ ַא תומחלמ-ץענערג ערעגנעל ךָאנ יז טמוקַאב ,ןטֿפַאשלעזעג עשינכש יד
 רעכעלגיניק רעד ןשיװצ דיישרעטנוא רעד .ץענערג ןלעירָאטירעט ןטלעטשעג
 םצד ןיא טכַארטַאב טַײצ רעד טימ טרעװ ןשטנעמסקלָאֿפ יד ןוא החּפשמ
 רעריֿפגירק סַאלק רעד .רוטַאנ רעד ןוֿפ דיישרעטנוא ןַא יװ דנַאטשרַאֿפ סקלָאֿפ
 .רַאַאב טימ ּפָא ךיז ןביג סָאװ ןסַאלק יד ןוֿפ טרעדנוזעגּפָא ןצנַאג ןיא טרעוו
 יװ טכַארטַאב ןרעװ סָאװ ,ןעגנוקיטֿפעשַאב ערעדנַא טימ רעדָא דרע יד ןטעב
 ,גנַאר ןטמיטשַאב ַא טימ סַאלקרעטסירּפ ַא סיוא טסקַאװ סע ןוא .טעברַאטטניד
 ,סעיגעליווירּפ ןוא סעיצקנוֿפ ערעדנוזַאב טימ

 ,נדײשרַאֿפ רעמ ןוא רעֿפרַאש ץלַא טרעװ סָאװ ,טײקטמיטשַאּב יד טָא
 טקנוּפ ןטסכעה ריא טכיירגרעד ,ןרעװ ןטֿפַאשלעזעג יד רעקיטַײצ סָאװ ,קיטרַא
 סָאװ רעדָא ,טלקיװטנַא טסכעה ןרָאװעג ןענַײז עכלעוו ,ןטֿפַאשלעזעג ענעי ןיא
 ענַײז זַא ,רימ ןענעייל ןטפיגע ןטלַא ןגעװ ,ןייגרעטנוא םַײב ןיוש ןטלַאה
 ענַײז ןוא עטמיטשַאב יונעג ןעװעג ןענַײז ןעגנולײטנַײא עכעלטֿפַאשלעזעג
 זַא ,רעירֿפ יװ רערעלק סע ןכַאמ ןעגנושרָאֿפ ערעַײנ יד .עטסעֿפ רעייז םיגהנמ
 ןעוועג ןצעזעג יד רָאנ טינ ןענַײז רעקלעֿפ עקימורַא יד ןוא םירושַא יד ַײב
 עכעלטנייװעג יד וצ זיב ,םיגהנמ עטושּפ יד וליֿפַא רָאנ ,ךעלרעדנערַאֿפמוא
 .רַאֿפ טָאה סָאװ ,רעטקַארַאכ ןקילײה ַא טַאהעג ןבָאה ,בוטש ןיא ןעגנוריֿפֿפיױא
 ןדנוא ןזַײװַאב ,גָאט ןקיטנַײה לב ,עידניא ןיא .טיײקידנעטשַאב רעייז טרעכיז
 עקידנעטשַאב יד יװ רעקינייװ טינ ,סעטסַאק ןוֿפ םיקוליח עכעלרעדנערַאֿפמוא יד
 ,םיגהנמ עזעיגילער יד ןוא ןסעצָארּפ עלעירטסודניא יד ,גנודיילק ןוֿפ סעדָאמ
 ןענַײז ןטֿפַאשלעזעג יד ּוװ ,ןענַײז ןעגנונעדרָאנַײא יד טלעטשעגנַײא טסעֿפ יו
 ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטילָאּפ רעטריֿפעגנַײא גנָאל ריִא טימ עניכ ךיוא .עטלַא רעייז
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 טימ ןוא ןעגנוריֿפ עלענָאיצנעװנָאק עיונעג ןוא עטעברַאעגסײױא עריא טיֿמ

 םעד ןוֿפ ליּפשַײב ַא ןבעג וצ טינ טלעֿפרַאֿפ רוטַארעטיל רעװװיסערגָארּפ:טיג ריא

 ,תמא ןקיבלעז

 ילעזעג עקוַײברעד ןוא רעגעגייא רעזדנוא ןוֿפ תוגרדמ עקידרדסּכ יד

 ןַא ןוֿפ רעבָא ,טרָאס םענעדײשרַאֿפ ַא סָאװטע ןוֿפ ןטקַאֿפ זדנוא ןביג ןטֿפַאש

 רעמ ןעוועג טכַאמ עכעלגיגיק יד זיא בייהנָא ןיא ,גנוטַײדַאב רעכעלנע

 יד ןשיװצ .רעטעּפש יװ ךעלגיניק רעמ טּכַאמ עשינָארַאב יד ןוא שינָארַאב

 יז ןענַײז לעיציּפָא שטָאכ עכלעװ ,עקילָאמָא יד ןוא סרעטסירּפ ענרעדָאמ

 ירַא ,רעטכיר ,,רעריֿפגירק ןעועג ךיוא ייז ןענַײז ,עיגילער ןוֿפ רערעל ןעוועג

 .עיצקנוֿפ ןוֿפ טײקטמיטשַאב רעד ןיא קוליח רעקיטנעק ַא ןַאיַאֿפ זיא ,ןטקעטיב

 ,ןעגנוקיטֿפעשַאב עוויטקודָארּפ טימ ןעמוגרַאֿפ ןענַײז סָאװ ןשטנעמ יד ןשיווצ ןוא

 זיא סַאלק רעלעירטסודניא רעד : ןטסַארטנָאק עכעלנע ןעניֿפעג ךיוא ןעמ ןעק

 ענעדײשרַאפ ערעייז ןוא ,סַאלק ןשירעטילימ םעד ןוֿפ טרעדגוזענּפָא רעמ ןרָאװעג

 .ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא טרעדנוזעגּפָא רעמ ןענַײז ןעגנולײטּפָא

 ױזַא יװ ,זדנוא טנָאמרעד סָאװ ,ציצוטיטסנָאק רעזדנוא ןוֿפ עירָאטסיה ַא

 זלװכעלסיב ןענַײז קלָאֿפ ןטסָארּפ ןוא ןדרָאל יד ןוֿפ ,גיניק םעד ןוֿפ טכַאמ יד

 ןָא .ןעגנורעדנע עכצלנע ןזיװעגסױרַא רָאלק טלָאװ  ,ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ

 ןעניז ןקיבלעז םעד ןיא ןרעװ טשטַײטעגסיױא ןענעק סָאװ ןטקַאֿפ לָאצ ַא

 גנולקיװטנַא יד טשרָאֿפעגכָאנ ןטלָאװ רימ ןעװ ,ןֿפָארטעגנָא רימ ןטלָאװ

 ןעניֿפעג רימ ןטלָאװ תוגרדמ עקידרדטּכ עריא ןיא .גנובעגצעזעג רעד ןוֿפ

 נָא ערעייז ןיא שיֿפיצעּפס רעמ ןרָאװעג זַײװכעלסיב ןענַײז עכלעוו ,ןטוטַאטס

 רעַײנ רעדעי זַא ,רימ ןעעז רעטציא וליֿפַא ,ןלַאֿפ ערעדנוזַאב ףיוא ןעגנודנעוו

 ןוֿפ ךשמ ןיא טרעוו ,עיציזָאּפָארּפ ערָאלק:טינ ַא יו ןָא ךיז טבייה סָאװ ,ץעזעג

 םעד ךָאנ טשרע ןוא ; ןֿפַארגַארַאּפ עלעיצעּפס ןיא טעברַאעגסױא גנוריֿפכרוד ןַײז

 ,רעזַײהטכירעג יד ןיא רעטכיר יד ןוֿפ ןרָאװעג טשטַײטעגסיוא זיא ןעניז ןַײז יו

 .טײקטמיטשַאב עכעלדנע ןַײז ץעזעג רעד טכיירגרעד

 ערענעלק ןוֿפ רעכיברָאי יד ןוֿפ ןּבַײלקֿפױנוצ ןעמ ןעק ןזַײװַאב עכעלנע

 ערעדנַא עלַא ןוא עשירָארעטיל ,עשיּפָארטנַאליֿפ ,עזעיגילער ,סעיצוטיטסניא

 רָאנ טנכיײצעגנָא ,ןדָאטעמ ןוא ןליצ טימ ןָא ךיז ןבייה עכלעוו ,ןטֿפַאשלעזעג

 ,זדנוא ןזַײװַאב ,ןרעװ טרעדנעעג טכַײל ןענעק סָאװ ןוא ןכירטש עניײמעגלַא ןיא

 ןליצ יד ןועװ ןטנעדעצערפ ןוא םיללּכ ןוֿפ גנולמַאזנָא רעד ךרוד יװ

 עטרעוילגרַאֿפ יד זיב }טצענערגעגּפָא רעמ ןדָאטעמ יד ןוא טמיטשַאב רעמ

 םוצ ףוסל טריֿפ ,ןדנַאטשמוא עַײנ וצ ןסַאּפוצ ךיז טינ טזָאלרעד סָאװ ,טיײקטסעֿפ

 ןענַײז רעקלעֿפ עטריזיליוויצ ןשיװצ זַא ,ןגערֿפּפָא לָאז ןעמ ןעו ,גנַאגרעטנוא

 גנורעטשעצ יד ,לשמל) טײקטמיטשַאב רעטרענעלקרַאֿפ ןוֿפ ןליּפשַײב ןַארַאֿפ

 עקיֿפיױאנבױא יד טָא זַא ,רעֿפטנע רעד זיא ,(ןעגנַאר ןשיװצ ןצענערג ןוֿפ

 --- גנולדנַאװרַאֿפ רעכעלטּפַאשלצזעג ַא ןוֿפ רעטײלגַאב יד ןענַײז ןעמַאנסױא

 רעכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ ּפיט ןשירעביור רעדָא ןשירעגירק םעד ןוֿפ גנורעדגע ןָא
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 ףױלרַאֿפ ןיִא ןוא ,ּפיט ןליטנַאקרעמ רעדָא ןלעירטסודגיא םעד וצ רוטקורטס
 יד ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןוֿפ סעיניל עטלַא יד ןדניװשרַאֿפ טַײצ רעד ןוֿפ
 .קיטנעק רעמ ןרעו סעיניל עַײג

 ,טייקיטעט רעכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ ןטַאטלוזער עשינַאגרָא עלַא ,135 8
 יו ױזַא ,ןעלּפַאטש עקיבלעז יד ךרוד ןעייג ןרוטקורטס עשינַאגרָא-רעביא עלַא
 .סױרַא ייז ןזומ ,ןסעצָארּפ עוויטקעיבוס ןוֿפ ןטקודָארּפ עוויטקעיבָא ןענַײז ייז
 ןזַלװַאב ,טייקכעלקריוו רעד ןיא ױזַא זיא סָאד זַא ;ןעגנורעדנע עכעלנע ןזַײװ
 ,טסנוק ןוא טֿפַאשנסיװ ,ךַארּפש ןופ ןטקַאֿפ יד רָאלק ץנַאג

 רעטרעװטּפױה יד ץֹוחַא רעטרעװ עלַא ןצַאז ערעזדנוא ןוֿפ סיוא טכַײרטש
 טױיזירעטקַארַאכ סָאװ טײקטמיטשַאבמוא יד ןעז ריא טעװ ,רעטרעװטַײצ ןוא
 ,טרָאװטַײצ ַא ןוֿפ גנוגייב עדעי יװ ,טקרעמַאב ,ןכַאוּפש עטלקיװטנַא . טיג יד
 ןצענערגַאב וצ טניד ,סוזַאק ןַײז ןָא טזַײװ סָאװ ,טרָאװטּפױה ַא וצ בָאגוצ רעדעי
 יד טָא זַא ,ןעז ריא טעװ ,ןַײז ןוֿפ רעדָא טייקיטעט ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד
 ?יֿפ ןעקנַאדעג יד ןבעגוצרעביא ךעלגעמ ןכַאמ ךַארּפש ןוֿפ ןלײטדנַאטשַאב
 ,טרָאװטּפױה ַא וצ טרָאװ:גנומיטשַאב ַא ןוֿפ בָאגוצ רעד ,רעכעלטקניּפ
 םענעזיװעגנָא םעד טצענערגַאב ,טרָאװטַײצ ַא וצ טרָאװַײב ַא ןוֿפ רעדָא
 טרָאװ ענעבעגעגוצ סָאד זַא ,טניימ סָאד ןוא ,ןעגנורעדנע רעדָא ןכַאז סַאלק
 ערעדנַא יד טימ ךיוא ױזַא ןוא .טמיטשַאב רעמ ץַאז םעד ןכַאמ וצ טניד
 ,ןלײטכַארּפש

 רעטרעוו לָאצ רעטרעסערגרַאֿפ רעד ןוֿפ סױרַא טמוק גנוקריוו עכעלנע ןַא
 ןעגנוּוט ,ןכַאז רַאֿפ ןעמענ קינײװ טָאה ךַארּפש יד ןעװ  .סַאלק ןדעי ןוֿפ
 ןַײז ןוא ,סיורג רעייז ךרע יֿפל ןרעדעי ןוֿפ םענרַאֿפ רעד זיא ,ןטֿפַאשנגיײא ןוא
 יד סָאװ ,ןרעֿפַאטעמ ןוא ןעגנוכַײלגרַאֿפ יד ,טמיטשַאב יונעג טינ גנוטַײדַאב
 :טינ ןוא עטקערידמוא סיֹורַא ןֿפור ,ליֿפ ױזַא ןכיורבעג סעסַאר עוויטימירּפ
 ,ןעמוקלוֿפ ןוא טקעריד ןקירדסיוא טינ ןענעק ייז עכלעוו ,ןעקנַאדעג ענעמוקלוֿפ
 ןכעלטנייװעג ןוֿפ לַאֿפ ַא ןעמענ רימָאל רעדָא ,רעטרעװ ייז ןלעֿפ סע תמחמ
 ןעק רעכלעװ ,רעױּפ םעד ןוֿפ ךַארּפש יד ןכַײלגרַאֿפ רימ ןעװ .ןבעל
 רע סָאװ ,ןיצידעמ לשעלֿפ סָאד ןבַײרשַאב רצוא : רעטרעו ןעמערָא ןַײז תמחמ
 טימ ,"ףָאטש סרעטקָאד, ןעמָאנ ןטימ זיולב ,בַײװ רעקנַארק ןַײז רַאֿפ טריֿפ
 ערעדנוזַאב יד ןגעלָאק ענַײז טלייצרעד רעכלעוו ,רָאטקָאד םעד ןוֿפ ךַארּפש רעד
 רעכלעוו רַאֿפ ,טײקנַארק עלעיצעפס יד ןוא ןיצידעמ רעד ןוֿפ עיציזָאּפמָאק
 יד סָאװ טייקיונעג יד קידוועבעל ץנַאג רימ ןעעז -- ןבירשרַאֿפ סע טָאה רע
 .רעטרעוו ןוֿפ גנוכַאֿפליֿפרַאֿפ רעד ךרוד טניוועג ךַארּפש

 .טקניּפ רעמ ךַארּפש רעדעי טמוקַאב גנולקיװטנַא ןוֿפ גנַאג ןיא ,רעדיוו
 רעד ,טרָאװ ןדעי ןוֿפ גנוטַײדַאב יד ןריסקיֿפ סָאװ ןסעצָארּפ ךרוד טייקכעל
 םעד ןוֿפ טייקיונעג-טינ יד םַאזגנַאל טרענעלקרַאֿפ רעקרַאֿפ רעלעוטקעלעטניא
 יניֿפעד ןביג סָאװ רעכיברעטרעוו ןֿפַאשעג ןרעװ טַײצ רעד טימ .קורדסיוא
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 ןייק טינ ןדַײלרַאֿפ עטעדליּבעג טסכעה יד זַא ,וצרעד טמוק ףוסל ןוא .סעיצ
 עשיטַאמַארג ערעייז ןיא רעדָא ןקורדסיוא עטכיורבעג יד ןיא טייקטמיטשַאבמוא
 .סעיצַאניבמָאק

 ףרַאש זַײװכעלסיב ןרעװ עצנַאג סלַא טכַארטַאב ןכַארּפש ,לָאמ ַא ךָאנ
 ,םַאטשּפָא ןכעלטֿפַאשניײמעג רעייז ןוֿפ ןוא ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא טלײטעגּפָא
 עניוװַא ןוֿפ לצרָאװ ןייא ןוֿפ ןטַײצ עקילָאמַא ןיא ךיז ןײגרעדנַאנוֿפ סָאד ונַײהד
 גנולקיװטנַא יד רעטעּפש ןוא ,ןַײטַאל ןוא שיכירג יװ ןכַארּפש עכַײלג-טינ ייווצ
 .שינַאּפש ןוא שיזױצנַארֿפ ,שינעילַאטיא ןיא ןטקעלַאיד עשינַײטַאל ַײרד ןוֿפ

 :גסיװ עוויטקודניא יד ןוֿפ עטכישעג, ןַײז ןיא ,לעויה ר"ד .1266 8
 עיֿפָאסָאליֿפ רעד ןיא ןָאטעגֿפױא טשינרָאג ןבָאה ןכירג יד זַא ,טגָאז ,?ןטֿפַאש

 ןוא רָאלק ןעוועג טינ ןענַײז ןעעדיא , ערעיײז לַײװ ,ןטֿפַאש נסיווװרוטַאנ יד ןוֿפ

 ריא תמחמ גנוקרעמַאב יד טָא טינ ריטיצ ךיא ."ןטקַאֿפ יד וצ טסַאּפעגוצ

 ןביײרשוצוצ קיטכיר ױזַא טקנוּפ ןעװעג טלָאװ סע םערָאװ ,טײקרָאלק רענעגייא

 .לוֿפמוא רעד וצ ןעעדיא ערעיײיז ןוֿפ טײקטסַאּפעגוצ-טינ ןוא טײקרָאלקמוא יד

 סע גנעוב ךיא .עיֿפָאסָאליֿפ רעכעלטֿפַאשנסיװ:רוטַאנ רעייז ןוֿפ טייהנעמוק

 רעד ןוֿפ טייקטמיטשַאבמוא רעד רַאֿפ זַײװַאב רעטוג ַא זיא סע לַײװ ,רָאנ

 קרעװ טײװצ ןַײז ןוא סלעויה קרעװ עקיזָאד סָאד .טֿפַאשנסיװ רעוװיטימירּפ

 ,ןוַײװַאב ערעדנַא וצ ןלעטש "ןטֿפַאשנסיװ עוויטקודגיא יד ןוֿפ עיֿפָאסָאליֿפ יד,

 סָאװ ,ַאזַא עזעטָאּפיה ןייק ןוֿפ ּפֶָא טינ ןעגנעה יז לַײװ ,עטוג ענױזַא טקנוּפ

 זַא ,טקַאֿפ םעד רימ ןבָאה קיטַאמעטַאמ עגונב .ןרעו טלעטשעגֿפױא ָאד ףרַאד
 ןוא ,ןדָאטעמ עשיריּפמע ןוֿפ ןסקַאװעגסױרַא ןענַײז סעמערָאעט עשירטעמָאעג

 טייקרָאלק יד ןעמוקַאב טינ ןבָאה ,ערעדנוזַאב טשרעוצ ,סעמערָאעט עקיזָאד יד זַא

 טינ ייז טָאה סעדילקייא זיב ,ייז טיג עיצַארטסנָאמעד עקידנעטשלוֿפ ַא סָאװ

 רעד זיא רעטעּפש .סעיציזָאּפָארּפ עקיגנעהּפָא ןוֿפ עירעס ַא ןיא טרױישזנַארַא

 םעד ןוֿפ סערגָארּפ םעד ןיא ןרָאװעג ןזיװַאב תמא רענײמעגלַא רעקיבלעז
 םעד וצ ?ערַאבלײטעצ:טינ ןוֿפ דָאטעמ םעד ןוא ?גנוּפעשסיוא ןוֿפ דָאטעמ,

 טימ ןובשח םעד ןוֿפ עעדיא עלַארטנעצ יד זיא רעכלעוו ,"ןצענערג ןוֿפ דָאטעמ}

 | ,עכעלדנעמוא

 עלעקנוט ַא ןעניֿפעג ןעמ ןעק קינַאכעמ רעד ןוֿפ ןדָאירעּפ עטשרע יד ןיא

 שטָאכ ,טצעזעגנגעק ןוא ךַײלג ןענַײז גנוקריוונגעק ןוא גנוקריוו זַא ,גנומענרָאװ

 ךיוא יװַא .טרילומרָאֿפ טינ ןבילבעג תמא רעד זיא םעד ךָאנ ןטַײצ עגנַאל

 ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא רָאלק טשרע זיא סָאװ ,עיצרעניא ןוֿפ טֿפַאשנגיײא יד זיא
 טַײצ עגנַאל ַא ןֿפוא ןרָאלקיטינ ַא ףיוא ןרָאװעג ןעזעגנַײא ,ןרעלּפעק ןוֿפ
 טלעטשעגרָאֿפ טינ לָאמ ןייק זיא טֿפַארק רעשיטַאטס ןוֿפ ףירגַאב רעד , ,רצירֿפ

 יכרַא ןוֿפ קרעװ יד טנַײשרעד ןבָאה סע זיב ,םרָאֿפ רערָאלק ַא ןיא ןרָאװעג
 רָאלק טיג ןעוועג זיא טֿפַארק רעטרעסערגרַאֿפ ןוֿפ ףירגַאב רעד , ןוא ;"סעדעמ
 ןרָאװעג טינ זיא ןוא ,רעלטַײצטימ ענַײז ןוא רעלּפעק ןוֿפ ןעקנַאדעג יד ןיא
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 זיב ןעגנוטכַארטַאב עכעלטּפַאשנסיװ קיטכיר ןוֿפ ןקעװצ יד רַאֿפ גונעג רָאלק

 ןעגנוטּפױהַאב עשיֿפיצעּפס יד וצ ."טרעדנוהרָאי ןקידרעטַײװ םעד ןיא טשרע

 ,בײהנָא ןיא סָאװ ןענימרעט, זַא ,גנוקרעמַאב ענײמעגלַא יד ןבעגוצ ןעמ ןעק

 ןענַײז ,טסּוװַאב קידנעטשלוֿפ ןעוועג ןענַײז גנוגעװַאב ןוֿפ ןצעזעג יד רעדייא

 ךָאנרעד ןענַײז ,ןעניז ןקידנעטש:טינ ןוא ןלעקנוט ַא ןיא ןרָאװעג טכיורבעג

 .זיצערּפ ןרָאװעג םעד ךרוד ןוא גנוטַײדַאב רעייז ןיא ןרָאװעג טצענערגעגּפָא

 וצ ןֿפירגַאב עכעלטֿפַאשגסיװ עטקַארטסבַא יד ןוֿפ ךיז ןדנעוו רימ ןעוו

 טלעטש עימָאנָארטסַא עכלעוו ןוֿפ ,ןעגנּועזסױרָאֿפ עכעלטֿפַאשנסיװ עטערקנָאק יד

 ןעוו ,ןטַײצ יד .טסַארטנָאק רעכעלנע ןַא ןעז ךיז טזָאל ,ןליּפשַײב עכַײרלָאצ וצ

 טימ ןרָאװעג טגָאזעגסױרָאֿפ ןענַײז ,ןעמוקרַאֿפ ןלעוװ ןעגנונַײשרעד עשלמיה

 ןרָאװעג טכַאמעג רעירֿפ ןענַײז סָאװ ,ןתועט .טיײקכעלטקניּפ רערעסערג ץלַא

 גנומיטשנַײא יד .סעדנוקעס זיב ןרָאװעג טרענעלקרַאֿפ טציא ןענַײז ,געט ןיא
 זַײװכעלסיב זיא סעטיברָא ןוֿפ ןעמרָאֿפ ענעמונעגנָא יד ןוא עכעלקריוו יד ןשיוצ

 ןענַײז סעטיברָא יד זַא ,טנכערעג ןעמ טָאה הליחּתכל .,זיצערּפ רעמ ןרָאװעג

 טציא ןוא ,שיטּפילע ךָאנרעד ,שילקיציּפע ןענַײז ייז זַא ךָאנרעד ,ןזיײרק עדנור

 קידנעטש ןכַײװ סָאװ ,סעיניל ענעגיובעג ןענַײז ייז זַא ,ןענוֿפעגסױא ןעמ טָאה
 .ןעגנורעדנע ךרוד לָאמעלַא ןכַאמ ןוא ןסּפילע ענעמוקלוֿפ ןוֿפ ּפָא

 טײקטמיטשַאב ןיא טֿפַאשגסיװ רעד ןוֿפ טיױשרָאֿפ רענײמעגלַא רעד רעבָא

 .ַאטילַאװק ריא ןשיװצ טסַארטנָאק םעד ךרוד סיהַא ןטסעב םוצ ךיז טזַײװ

 :עגסיוא יד ןענַײז טשרעוצ .הגרדמ רעװיטַאטיטנַאװק ריא ןוא הגרדמ רצוויט

 ןַארַאֿפ זיא ןעגנונַײשרעד ענױזַא ןוא ענױזַא ןשיװצ זַא ,ןעוועג ןטקנוּפ עגענוֿפ
 צ לָאמעלַא ןעמוק ב ןוא א ןעגנונַײשרעד יד זַא --- גנודניברַאֿפ עסיוועג ַא

 יד טינ טסּוװעג טינ רעבָא טָאה ןעמ ;רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא רעדָא ןעמַאז
 ױזַא טײלגַאב א ןוֿפ ליֿפ יװ טינ ןוא ,ב ןוא א ןשיוװצ תוכַײש רעד ןוֿפ רוטַאנ

 טָא טריצודער זַײװלײט טָאה טֿפַאשנסיװ רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא יד .ב ןוֿפ ליֿפ

 ןתוכַײש עטסרעמ יד .עטמיטשַאב רָאלק ףיוא ןעגנודניברַאֿפ ערָאלקמוא יד

 ,עשירטקעלע ,עשימרעט ,עשימעכ ,עשינַאכעמ יװ ןרָאװעג טריציֿפיסַאלק ןענַײז

 סעמוס יד ןעננירדוצסױרַא טנרעלעג ןבָאװ רימ ןוא ;וו"זַאא עשיטענגַאמ

 טימ ערעדנַא יד ןוֿפ ענײא עקידנעמוקכָאנ יד ןוא ענעגנַאגרַאֿפ יד ןוֿפ

 ,טייקכעלטקניּפ

 ,ןרָאװעג ןבעגעג ןיוש קיזיֿפ ןוֿפ עקינייא ןענַײז סעיצַארטסוליא ןגצוו

 ןבָאה רימ ,רתוהו יד ןטֿפַאשנסיװ ערעדנַא ןוֿפ ןַײז ףיסומ ןעק ןעמ ןוא
 ערעזדנוא עכלעוו ,ןצַאזֿפיױנוצ ךס ַא ןוֿפ ןלײטדנַאטשַאב יד ןענוֿפעגסיוא וויטיזָאּפ

 לָאצ רערעסערג טַײװ ַא ןוֿפ ןוא ,ןריזילַאנַא טנעקעג טינ ןבָאה ןרעטלערוא

 ןטנעלַאװיװקע עטריניבמָאק יד ןוא ;ןעזעג טינ וליֿפַא לָאמ ןייק ןבָאה ייז סָאװ
 עיגָאלָאיזיֿפ .ןרָאװעג טנכערעגסיוא יונעג ןענַײז ןטנעמעלע עקיזָאד יז ןוֿפ

 ,סױרָאֿפ ןיא ןעז ןוויטַאטיטנַאװק וצ ןוװיטַאטילַאװק ןוֿפ טירשרָאֿפ ַא טזַײװַאב

 סָאװ ןלַאירעטַאמ יד ןוא ןטקודָארּפ עשינַאגרָא ןטסעמ ןוא ןגעװ םעד ךרוד
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 טימ סעיצקנוֿפ יד ןטסעמ ךרוד יװ טוג ױזַא ,ןרָאװעג טכױרברַאֿפ ןענַײז

 םעד ןיא סע טזַײװַאב עיגָאלָאטַאּפ יד .ףַארגָאמגיֿפס ןוא רעטעמָאריּפס םעד
 טײקנַארק ןוֿפ ןלַאװק יד ןעמיטשַאב וצ דָאטעמ ןשיטסיטַאטס םעד ןוֿפ ךיורבעג

 ןעמ טעז עיגָאלָאָאז ןוא קינַאטָאב ןיא ,גנולדנַאהַאב ןוֿפ ןעגנוקריוו יד ןוא

 ןריֿפ סָאװ ,סענוַאֿפ ןוא סערָאלֿפ ןוֿפ ןעגנוכַײלגרַאֿפ ךס ַא ןיא טירשרָאֿפ םעד -
 אס ןיא ןוא .ןעגנולײטרַאֿפ ןוא ןלַאװק ערעייז עגונב ןסולש עשיֿפיצעּפס וצ

 ךעלטנייוועג טיצ ןעמ סָאוו ןסולש יד ןענַײז סע רעכיזמוא יוװ ,עיגָאלָאיצ

 .לדנַאה יד ןוֿפ סעלעבַאט יד ןוֿפ ,סוזנעצ ןוֿפ ןעלּכה = ךס עטריציֿפיסַאלק יד ןוֿפ

 יז ןַא ,ןַײֹז הדומ ךָאד ןעמ זומ ,סעלעבַאט עלענימירק ןוֿפ ןוא ןרעמַאק

 :טֿפַאשלעזעג יד ןגעוװו ןֿפירגַאב עכעלטקניּפ רעמ וצ סערגָארּפ ַא ןַיײא ןסילש

 .ןעננונַיײשרעד עכעל

 זיא טֿפַאשנסיװ רעוויסערגָארּפ ןוֿפ ךירטש - רעטקַארַאכ רעקידמצע ןַא זַא |

 ,םזיורט ַא יו טעמּכ סיוא ךעלקריוו טעז ,טיײקטמיטשַאב ןיא גנורעסערגרַאֿפ יד

 ןסיו טמיטשַאב יװ ןרעוו ןביושַאב ןעק טֿפַאשנסיװ זַא ,טקנעדעג ןעמ ןעוו

 ,ביוא ןוא .ןגָאמרַאֿפ עטעדליבעגמוא יד סָאװ ןסיוו ןטמיטשַאבמוא םעד וצ ךּפיהל

 ףיױלרַאֿפ ןיא ךיז טָאה טֿפַאשנסיװ יד זַא ,טינ עגַארֿפ ןייק רָאג זיא סע יװ

 ?עגמוא יד ןוֿפ ןסיו ןטמיטשַאבמוא םעד ןוֿפ טלקיװעגסױרַא ןטַײצ יד ןוֿפ

 סָאװ טימ ,טײקטמיטשַאב עסיורג יד ןעניוועג עקידהגרדהב סָאד טָאה ,עטעדליב

 .עיצולָאװע ריא ןיא ךירטשטּפױה רעד ןַײז טזומעג ,רעטנוא יז טדייש יז

 סעיצַארטסוליא ןביג ,עשיטצטסע יד ןוא עלעירטסודניא יד ,ןטסנוק יד ךיוא

 ,טרָאס םעד ןוֿפ גײצעג ענרענייטשלזיק יד ,עקידריװקרעמ רעמ ךָאנ רשֿפא

 עשיגָאלָאעג ערעקיטעּפש יד ןיא ןרָאװעג ןענוֿפעג קירוצ גנַאל טינ ןענַײז סָאװ

 םעד ןיא טייקיונעג ןוֿפ ןלעֿפ ןסיורג טסרעסיוא םעד ןזַײװַאב ,ןעגנוצעזּפָא

 ןסיורגַא ןעמ טעז ענעי טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא םגה .קורעװטנַאה עטשרע סנשטנעמ
 רעבָא ,רעקלעֿפ עדליוו עקיטנַײה יד ןוֿפ ןייזילּכ ןוא גַײצעג יד ןיא טירשרָאֿפ

 רעטנוא ךיז ייז ןדייש גנוטֿפעהַאב ןוא םרָאֿפ ןיא טייקיונעגמוא ןוֿפ טרּפ ןיא

 ןרענעלק ַא ןיא .רעקלעֿפ עטריזיליויצ יד ןוֿפ ןייזילּכ ןוא גַײצעג יד ןוֿפ
 יד ןוֿפ ןעגנוֿפַאש יד תונורסח עקיבלעז יד ךרוד רעטנוא ךיז ןדייש דַארג

 ןכַאז עלַא טימ ,ףישלגעז עשיזעניכ ַא ,רעקלעֿפ ענעטירשעגרָאֿפ רעקיניײװ

 ץנַאג ןַײז לָאז סָאװ עיניל ַא סױרַא טינ ץעגױע ןיא טזַײװ ,ריא וצ ןרעהעג סָאװ

 .ךַאלֿפרעביײא ןקיטכיר ַא רעדָא גייבסיוא ןכַײלג ַא ,ךַײלג

 ןַא סױרַא ןזַײװ ןרעטלערוא ערעזדנוא ןוֿפ סענישַאמ ןוא םילּכ יד ךיוא

 ןַא ,לוטש רעקיטַײצרַאֿפ ַא .ערעזדנוא טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא טייקירעדינ עכעלנע

 רעדעי טעמּכ רעדָא ,טרעדנוהרָאי ןטצעל ןוֿפ סָאלשגנעה ַא ,ןימַאק רעטלַא
 ,תורוד עכעלטע ןרָאװעג ןטלַאהעגֿפױא זיא סָאװ ,ךיורבעג ןקיבוטש ןוֿפ לקיטרַא
 צלעירטסודניא ערעזדנוא יװ ,ןכַאז עקיטנַײה יד טימ טסַארטנָאק יּפ-לע טזַײװַאב

 טָאה ןעמ טניז .טייקכעלטקניפ ןיא עקילָאמַא יד רעבירַא ןגַיָײטש ןטקודָארּפ

 טולָאסבַא ןריצודָארּפ וצ ךעלגעמ ןרָאװעג זיא ,ןישַאמ-לּבוה יד ןענוֿפעגסיױא
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 יטֿפל ןענַײז ײז זַא ,עטַאלג תמא ענױזַא ןכַאלֿפרעבױא ןוא סעיניל עכַײלנ

 ידַײגש סנָאטוַארט ןיא .ערעדנַא יד וצ ענייא וצ ייז טגייל ןעמ ןעװ ,טסעֿפ

 קיצֿפוֿפ ןזַײװ סָאװ ,ןּפָאקסָארקימ ןיא ןוא רעטעמָארקימ סהטרָאװטיהװ ןיא ,ןישַאמ

 טַײװ ױזַא טגַײטש סָאװ טיקיונעג ַא רימ ןבָאה ,לָאצ ַא ןוֿפ ןלייט טנזיוט

 ערעייז יװ ,סעדייז-רעטלע ערעזדנוא ןוֿפ קרעװ יז ןיא טייקיונעג יד רעבירַא

 ענרענייטש ןוֿפ סרעכַאמ עוויטימירּפ יד ןוֿפ קרעװ יד טגַײטשעגרעבירַא ןבָאה

 .םיִלֹּכ ענעזנָארב רעדָא

 ןֿפ .סעוגָארּפ רעלעלַארַאּפ ַא ןעמוקעגרָאֿפ זיא ןטסנוק ענייש יד ןיא = |

 עטשרע יד ךרוד ,עדליוו יד ןוֿפ ןצעג עטברַאֿפַאב ןוא עטצינשעגסיוא בָארג יד

 ,ןעלקסומ ןוֿפ םיטרּפ ןייק טינ ןבָאה סיֿפ ןוא טנעה ערעייז סָאװ ,ןרוטּפלוקס

 ןבָאה רעמינּפ ערעייז ןוא ענרעצליה יװ סיוא ןעעז ןעגנוריּפַארד ערעיײיז סָאװ

 רעדָא ןכירג יד ןוֿפ סעוטַאטס ערעקיטעּפש יד זיב ,טעטילַאודיװידניא ןייק טינ

 רָאֿפ ןוֿפ טײקכעלטקניּפ ערעסערג יד זיא ,ןעגנוֿפַאש עקיטנַײה יד ןוֿפ עקינייא

 יד טימ רעטּפיגע יד ןוֿפ ןלעמעגטנַאװ יד טכַײלגרַאֿפ ,טלוב רעייז גנולעטש

 טעװ ,רעדליב ענרעדָאמ יד טימ רעדָא ,עּפָאריײא ןיא רעטלעלטימ ןוֿפ ןלעמעג

 ,רָאלק ןַײז ןכַאז ןוֿפ ןעזסיוא םעד ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ עיונעג רעמ יד

 ?רעביוצ יד ןיא .עמַארד ןוא קיטסירטעלעב ןגעוו ךיוא ענעגייא סָאד

 רעד ןוֿפ סעדנעגעל עשיטנַאמָאר יד ןיא ,רעקלעֿפ;חרזמ יד ןוֿפ תוישעמ

 :רעטעּפש יד ןוא ןליּפש עשיטסימ יד ןיא יװ טוג ױזַא ,עּפָאריײא רעלַאדָאעֿפ

 סָאװ ,ןורטיח ןסיורג םעד רימ ןעעז ,ייז ךָאנ ךַײלג ןעמוקעג ןעגַײז סָאװ ,עקיד

 גָאװרעביא םעד ןיא ַײס :ןבעל ןוֿפ ןטײקכעלקריװ יד טימ טינ ןעמיטש ייז

 ?ֿפיונוצ עכעלנַײשרָאװמוא רעייז יד ןיא ַײס ,ןעגנוריסַאּפ עכעלריטַאנרעביא ןוֿפ

 טימ ןעמַאצ ,ןענָאזרעּפ עטריזירעטקַארַאכ רָאלק טינ יד ןיא ןוא ןעגנוֿפערט

 גנורענעלקרַאֿפ עויסערגָארּפ ַא ןעמוקעג זיא טירשרָאֿפ ןכעלטּפַאשלעזעג םעד

 ןוא .ןעגנולעטשרָאֿפ ןיא טייקתמא וצ גנורעטנעענרעד ַא ,טיקכעלריטַאנמוא ןוֿפ

 ,טײקַײרטעג רעד ךרע יֿפל טרידָאלּפַא סעמַארד ןוא סעלעװָאנ ןרעוו רעטציא

 ןטײקכעלנַײשרָאװמוא ; ןרָאטקַארַאכ ענלצנייא יד רַאֿפ ןלעטש ייז רעכלעו טימ

 ןיוש טבייה ןעמ ןוא ,ןזָאלרעד טיג ןרעוװ ןטייקכעלגעממוא עקידרעירֿפ יד יװ

 ןעמ טניֿפעג ןבעל ןיא סָאװ ,ןטעשזוס עטלצניקעג יד ןֿפרַאװקעװַא וליֿפַא ןָא

 .טינ לָאמ ןייק רעדָא ןטלעז ייז

 ,ןטרָאס ערעדנַא ןוֿפ תויַאר ןבַײלקוצנָא גנירג ןעװעג טלָאװ סע .138 8

 ,תמא םעד קידלַאװעג ןעײרדרַאֿפ סָאװ ,סעדנעגעל ןוא ןטימ ןוֿפ סערגָארּפ רעד

 ץלַא רעטַײװ סָאװ טרעװ ןוא ןרָאװעג םַאזגנַאל זיא סָאװ עטכישעג ַא זיב

 ןוט וצ יװ ןדָאטעמ עשיטַאמעטסיס עטסעֿפ ןוֿפ ריֿפנַײא רעד ;ךעלטקניּפ רעמ

 .'עג רעירֿפ זיא ןעמ עכלעװ טימ ,ןגעװ עטמיטשַאבמוא יד טָאטשנָא ,ןכַאז

 .טימ ןרעטײרברַאֿפ ךיז טנעקעג ןעמ טלָאװ ןכַאז עלַא יד טָא ןגעוו -- ןעגנַאג

 רעזדנוא ןוֿפ סיזַאב רעד רעבָא .ץעזעג םענײמעגלַא םעד ןוֿפ ןליּפשַײב ערעטַײװ
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 ןוֿפ עֿפש ערענעלק ןייק טינ ןבָאה רימ .,טיירב גונעג ןיוש זיא עיצקודניא
 רעדייא ,ןטמיטשַאב םעד וצ ןטמיטשַאבמוא םעד ןוֿפ טייג עיצולָאװע זַא ,תויַאר
 .ןקיטרַאגדײשרַאֿפ םעד וצ ןקיטרַאנײא םעד ןוֿפ טייג עיצולָאװע זַא ,תויַאר יד

 זיא טײקטמיטשַאב ןיא טירשרָאֿפ רעקיזָאד רעד זַא ,ןבעגוצ רעבָא זומ ןעמ
 סָאװ טַאטלוװער ַא זיא -- ,גנונַײשרעד עקיטייװצ ַא רָאנ ,עקיטשרע ןַא טינ
 זיא סָאװ ,סצנַאג ַא ןוֿפ גנולדנַאװרַאֿפ יד .ןעגנורעדנע ערעדנַא טימ טמוק
 עיצַאניבמָאק רעטרירטנעצנָאק ַא ןיא ,קימרָאֿפנײא ןוא טיײרּפשעצ ןעוועג הליחּתכל
 ןצנַאג םעד ןוֿפ גנורעדנוזּפָא עויסערגָארּפ ַא ןַײא טסילש ןלייט עקימרָאֿפליֿפ ןוֿפ
 תעב .ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא ןלייט יד ןוֿפ גנורעדנווּפָא ןַא ןוא םורַא ןַײז ןוֿפ
 ,רעטכידעג טרעוװ עצנַאג סָאד ןעוו טשרע .טיײקרָאלקמוא ןַײז זומ ,ןָא טייג סָאד
 ןוֿפ טגיל סָאװ ףָאטש רעדָא םױר םעד ןוֿפ טצענעױגעגּפָא ףרַאש סע טרעוו
 ןיא ןַײרַא טיצ לייט רעטרעדנוזעגּפָא רעדעי ןעװ טשרע ןוא ; םיא ןוֿפ ןסיורד
 ןסירעגּפָא ןצנַאג ןיא טינ טשרעוצ ןענַײז עכלעו ,ןלײטדנַאר ענעי עסַאמ ןַײז
 ןטמיטשַאב זיא סע לֿפיװ ַא שטָאכ ןעמוקַאב רע ןעק ,סעסַאמ עקִיַיײברעד יד ןוֿפ
 ןעמַאוצ טמוק טײקטמיטשַאב ערעסערג יד זַא ,ןגָאז וצ טסייה סָאד ,סירמוא
 :רעדיוו עקיטַײװצ יד תעב ,גנוקינײארַאֿפ רעלַאקָאל ןוא רעניײמעגלַא רעד טימ
 יד טיג ,טײקיטרַאנדײשרַאֿפ רעד וצ ףיסומ לָאמעלַא ןענַײז ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ
 טרעמרַאֿפ יז סָאװ טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ,גנולײטרעדנַאנוֿפ:רעדיװ עקיטשרע
 טוג ױזַא ,ןלייט עכַײלג:טינ רעמ ץלַא יד וצ טײקטמיטשַאב ַא ,עיצַארגעטניא יד .

 ,ןרעייז ץוביק ןצנַאג םוצ יו
 ;טױנ ַא זיא עיצולָאװע ןוֿפ ךירטש רעלַאסרעװינוא רעד טָא שטָאכ רעבָא

 יד ןיא ןרָאװעג ןבעגעגנָא ןענַײז סָאװ ,ןכירטש יד ןוֿפ יועטײלגַאב רעקידנעװ
 ןענַײז סָאװ רעטרעװ יד ןיא טקירדעגסיוא טינ רע זיא ,ןעלטיּפַאק עקידרעירֿפ
 וצ רעטַײװ קיטיינ רעבירעד זיא סע .ןבַײרשַאב וצ ייז ןרָאװעג טכיורבעג
 ,עיצולָאװע ןוֿפ עעדיא עשיֿפיצעּפס רעמ יד ,עלומרָאֿפ רעזדנוא ןריציֿפידָאמ
 ,רעטמיטשַאבמוא ןַא ןוֿפ גנורעדנע ןַא -- זיא ,טכיירגעג רעטציא ןבָאה רימ סָאװ
 רענעטלַאהעגֿפױנוצ ,רעטמיטשַאב ַא וצ טײקיטרַאנײא רענעטלַאהעגֿפױנוצ-טינ
 יד ןוא גנוגעװַאב ןוֿפ גנוטײרּפשעצ יד טײלגַאב סָאװ ,טײקיטרַאנדײשרַאֿפ
 ,ףָאטש ןוֿפ עיצַארגעטניא

 9 "יב 0



 לטיּפַאק רעטנצעביז

 ףוס -- עיצולָאװע ןוֿפ ץעזעג רעד

 יעג טעברַאעגסױא ןיא רע יוװ ,עיצולָאװע ןוֿפ ףירגַאב רעד 9 8

 תמא .קידנעטשלוֿפ טינ ץלַא ךָאנ זיא ,ןעלטיּפַאק עקידרעירֿפ יד ןיא ןרָאװ

 ,ןעגנולדנַאװרַאֿפ יד .תמא רעצנַאג רעד טינ זיא רע רעבָא ,עקַאט רע זיא

 ,ץנעטסיסקע רעייז ןוֿפ סעזַאֿפ עקידנגַײטש יד ןיא ךרוד ןכַאמ ןכַאז עלַא סָאװ

 ןטַײז ײרד יד קידנקינײארַאֿפ ןוא ;ןטַײז ַײרד ןוֿפ ןרָאװעג טכַארטַאב ןענַײז

 עקיזָאד יד ןוֿפ ףיוגַאב ןטנעָאנ ַא טרימרָאֿפ רימ ןבָאה ,קיטַײצנײא ןעמוק ייז יו

 סָאװ ,ןעגנורעדנע עקידנטײלגַאב ןַארַאֿפ רעבָא ןענַײז סע .ןעגנולדנַאװרַאֿפ

 רעקינײװ ןענַײז יז שטָאכ ןוא ; ןוָאװעג טגָאזעג טשינרָאג ךָאנ זיא יז ןגעוו

 | .קיטכיוו רעקינייװ טינ רעבָא ייז ןענַײז ,טלוב

 :ףעדיװ רעד טימ זיולב ןעמונרַאֿפ ךיז רימ ןבָאה רעהַא זיב םערָאװ

 ירעדיװ יד טכַארטַאב ןוֿפ טזָאלעגסױא ןבָאה ןוא ףָאטש ןוֿפ גנולײטרעדנַאנוֿפ

 יכָאנ עקַאט ןבָאה רימ .טימרעד טמוק סָאװ גנוגעװַאב ןוֿפ גנולײטרעדנַאנוֿפ

 ,גנוגעװַאב ןוֿפ גנוטיירטשעצ רעד ףיוא ןזיװעגנָא הקיּתשב רעדָא שוריֿפב דנַאנַא

 טלָאװ ןוא ;ףָאטש ןוֿפ עיצַארטנעצנָאק רעד טימ ןעמַאזוצ רָאֿפ טמוק סָאװ

 ןגעלעג טקַאֿפ רעצנַאג רעד טלָאװ ,ךַאֿפניײא טולָאסבַא ןעװעג עיצולָאװע עדעי

 ףָאטש רעד סרעװ ,טײרּפשעצ טרעוװ גנוגעװַאב תעב זַא ,עיציזָאּפָארּפ רעד ןיא

 :רעדנַאנוֿפ.רעדיװ עכעלדנע יד ןעזעגנַײא ןבָאה רימ תעב רעבָא ,טרירטנעצנָאק

 :רעדגַאנוֿפ:רעדיװ עקילַײװרעד יד טזָאלעגסױא רימ ןבָאה ,גנוגעװַאב ןוֿפ גנולייט

 .ַאב רעד ןגעװ ןרָאװעג טגָאזעג סעּפע זיא טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ םגה ,גנולייט

 רעד ןגעװ ןרָאװעג טגָאזעג טשינרָאג רעבָא זיא ,טדניװשרַאֿפ סָאװ גנוגעוו

 טרעװ עיצולָאװע יד סָאװ ךרע םעד ןיא .טינ טדניװשרַאֿפ סָאװ גנוגעװַאב

 עשפיה ַא ןַײא טלַאה טַאגערגַא ןַא סָאװ ךרע םעד ןיא ,עטצעזעגֿפױנוצ ַא

 ןעגנולײטרעדנַאנוֿפירעדיװ עקיטייוצ טזָאלרעד סָאװ גנוגעוַאב עמוס ַאזַא טַײצ
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 .רעדיװ עקיטייװצ ןעמוקֿפױא חרכהב ןוומ ,ףָאטש ןקידנעײטשַאב םעד ןיֿפ
 יד יװ דלַאב ױזַא .גנוגעװַאב רענעטלַאהעגנַײא ןַײז ןוֿפ ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ
 רעד ןוֿפ ךיוא גנורימרָאֿפרעביא ןַא רָאֿפ טמוק ,טרימרָאֿפרעביא ןרעװ ןלייט
 יד ,ןבָאה ןלייט יד סָאװ גנוגעװַאב רעקידװעריּפש-טינ רעדָא רעקידװעריּפש
 -יבמָאק ןיא רעדָא זַײװקיצנײא ,טרירגעטניא וװיסערגָארּפ ןרעוו טינ ןענעק ןלייט

 טינ ןרעוו ,טריניבמָאק רעדָא זַײװקיצנײא ,ןעגנוגעװַאב ערעייז ּוװַא ,עיצַאנ
 .רַאנדײשרַאֿפ ןלייט יד ןשיװצ ןעמוקֿפױא טינ ןענעק סע טרירגעטניא רעמ
 רָאֿפ טינ ךיוא ןעמוק סע ּוװַא ,טעטילַאװק ןיא ,םרָאֿפ ןיא ,סיירג ןיא ןטייקיט
 ןעגנוגעװַאב ערעײז ןוֿפ ןעגנוטכיר ןוא סעמוס יד ןיא ןטײקיטרַאנדײשרַאֿפ

 יַאב ערעסערג ַא ןוא .סעלוקעלָאמ ערעייז ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד ןיא רעדָא

 ןוֿפ טײקטמיטשַאב עטרעסערגרַאֿפ ַא ןַײא טסילש ןלייט יד ןוֿפ טייקטמיטש

 ןיא רָאֿפ ןעמוק סָאװ ,ןעגנוט עשימטיר יד ,רוציקב .,ןעגנוגעװַאב ערעײז

 רענעגיא רעד ןיא ןרירגעטניא ןוא ןריצנערעֿפיד ךיז ןזומ ,טַאגערגַא ןדעי

 .ךרוד סע טכַאמ רוטקורטס עצנַאג יד סָאװ ,טַײצ

 רעד ןוֿפ גנולײטרעדנַאנוֿפ :רעדיוװ רעד טָא ןוֿפ עירָאעט עניימעגלַא יד

 קיטכיר ידּכ .ןרעװ טרעלקרעד רוציקב ָאד זומ גנוגעװַאב רענעבילבעגרעביא

 ךרוד טַײז רעלעירעטַאמ ריא ןוֿפ עיצולָאװע ןוֿפ ףירגַאב רעזדנוא ןצנַאגרעד וצ

 ןעזנַײא רימ ןֿפרַאד ,טַײז רעשימַאניד ריא רעטנוא עיצולָאװע ןוֿפ ףירגַאב ַא

 ,ןעז ןֿפרַאד ןוא ןעגנוגעװַאב עטרירגעטניא עקידנעמוקֿפױא יד ןוֿפ רוקמ םעד

 .טייקידנעװטיונ ַא טרעװ טײקיטרַאליֿפ עטרעסערגרַאֿפ רעייז ױזַא יו

 ןיא ןטײרּפשעצ ַא ןוֿפ רעבירַא טייג ףָאטש זַא ,טניימ עיצולָאװע ביוא

 לייט ַא ןרילרַאֿפ ןטייהנייא עטײרּפשעצ יד תעב ביוא ;דנַאטשוצ ןטריגערגַא ןַא

 ,טײרּפשעצ ןטלַאהעג ייז טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב רעקידװעריּפש ,טינ רעד ןוֿפ

 -ַאב עקידװעריּפש עסיװעג ערעייז סעסַאמ ענעטלַאהעגֿפױנוצ יד ןשיװצ ןעמוק

 גנוגעװַאב עקידװעריּפש יד טָא טָאה --- ערעדנַא יד וצ ענייא עגונב ןעגנוגעוו

 גנוגעװַאב רעקידװעריּפש .טינ ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא ןריטסיסקע רעירֿפ טזומעג

 רעד ךרוד דנַאטש וצ טמוק ףָאטש רעטערקנָאק ביוא .ןטייהנייא יד ןשיװצ

 גנוגעװַאב עטערקנָאק טמוק טלָאמעד ,ףָאטש ןטײרּפשעצ ןוֿפ עיצַאגערגַא

 סָאװ סָאד .גנוגעװַאב רעטײרּפשעצ ןוֿפ עיצַאגעוגַא רעד ךרוד דנַאטש וצ

 ןרעהֿפױא סָאד ןַײא טסילש ,סעסַאמ ןוֿפ גנוגעװַאב ַא יװ ןריטסיסקע ןָא טבייה

 יד תעב .גנוגעװַאב רערַאלוקעלָאמ ןוֿפ עמוס רעכַײלג ַא ןיא ןריטסיסקע וצ

 ,ןֿפוא םעד טָא ףיוא ןעמוקעגֿפױא ןענַײז ןעגנוגעװַאב עשלמיה יד זַא ,גנוניימ

 ,טקַאֿפ ַא יװ ןעז רימ ןענעק ,עזעטָאּפיה ַא ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא ןזָאל רימ ןזומ

 םעד ףיוא ןעגנוגעװַאב עקידװעריּפש עלַא ןוֿפ בײהנָא רעד זיא סָאד זַא

 ,דרע רעד ןוֿפ ךַאלֿפרעביײא
 .דרע ןוֿפ ןעגנוקנעװשּפָא יד ןרעװ ,ןרָאװעג ןזיװַאב רעירֿפ זיא סע יו

 סע תעב ,רעסַאװ ךרוד טריֿפעגכרוד ןטכיש עַײנ ןוֿפ גנוצעזּפָא יד ןוא םיחטש

 ,ןעגנוגעװַאב עקידעילַאװכ יד ףיא ןרעה סע תעב רעדָא ,םי ןיא ּפָארַא טלָאֿפ
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 ןיװַאב רעירפ זיא סע יװ ןוא ,ןטניװ ןוֿפ םי ןֿפױא ןֿפַאשעג ןרעװ סָאװ

 זיא סע ןענַאװנוֿפ ,ךייה רעד וצ רעסַאװ ןוֿפ ךיז ןבײהֿפױא סָאד טמוק ,ןרָאװעג

 ךיוא ןוֿפרעד ךיז ןעמענ סע יװ ,ןוז רעד ןוֿפ ץיה רעד ןוֿפ ,ןלַאֿפעגרעטנורַא

 .עגסיױא טרעװ סע ןעװ ,רעסַאװ סָאד םורַא ןבַײרט עכלעוו ,ןעמָארטשטֿפול יד

 סָאד .טריסנעדנָאק זיא סע ןעװ ,ךַאלֿפרעביײא ןַײז ףיוא ןרעדור ןוא ,טֿפמַאד

 טלדנַאװרַאֿפ טרעוו רעטע םעד ןוֿפ גנוגעװַאב ערַאלוקעלָאמ יד : ןגָאז וצ טניימ

 ןטײקיסילֿפ ןוֿפ גנוגעװַאב רעד ןיא ךָאנרעד ,ןזַאג ןוֿפ גנוגעװַאב רעד ןיא

 ףיא סָאװ ,תוגרדמ -- ןֿפָאטש עטסעֿפ ןוֿפ גנוגעװַאב רעד ןיא ךָאנרעד ןוא

 ,ןרָאלרַאֿפ גנוגעװַאב רערַאלוקעלַאמ ןוֿפ עמוס עסיוועג ַא טרעוו יז ןוֿפ רערעדעי

 .ןענּוװעג טרעװ סעסַאמ ןוֿפ גנוגעװַאב עקידנֿפערטַאב ךַײלג ַא ןוא

 ,ןלַארטש עסיוועג .ןעגנוגעװַאב עשינַאגרָא טימ רָאֿפ טמוק עקיבלעז סָאד

 ןריצודער וצ חוּכ םעד סקיװעג םעד ןביג ,ןוז רעד ןוֿפ סױרַא ןעמוק סָאװ

 וצ ,םעד םורַא עיצַאנינמָאק-ןזַאג ַא ןיא ןריטסיסקע סָאװ ,ןטנעמעלע עלעיצעּפס

 ןריֿפנָא ןוא ןסקַאװ וצ חוּכ םעד סקיוועג םעד ןביג ייז ה"ד ,םרָאֿפ רעדילָאס ַא

 עיצ;לוקריצ יד יװ ךַײלגוצ ,סקּוװ יו ױזַא ןוא .ןעגנורעדנע עלענָאיצקנוֿפ ענַײז

 ,ןלַארטש ענעי תעב ,גנוגעװַאב רעקידװעריּפש ןוֿפ םרָאֿפ ַא זיא ,טֿפַאז םענוֿפ

 עקידװעריּפש-טינ ןוֿפ ןעיײטשַאב ןֿפַאש וצ סָאד ןרָאװעג טכױרברַאֿפ ןענַײז סָאװ

 .טרָאס ןקיבלעז םעד ןוֿפ גנולדנַאװרַאֿפ ַא ךיוא ָאד רימ ןבָאה ,ןעגנוגעווַאב

 טקערידמוא רעדָא טקעריד ןעמוק ןטֿפערק ערעייז יו יֹוזַא ,םייח-ילעב

 עשיטַאמָאטױא יד .רעטַײװ טירט ַא גנולדנַאװרַאֿפ יד טָא ןריֿפ ,ןסקיװעג ןוֿפ

 עקיליװַײרֿפ יז טימ ןעמַאװצ ,ןענַאגרָא עטסקינייװעגיא יד ןוֿפ ןעגנוגעװַאב

 ןוֿפ סױרַא ןעמוק ,ללכב רעפרעק םעד ןוא רעדילגדנע יד ןוֿפ ןעגנוגעוַאב

 יז ןוא ,ןבעוװעג:לקסומ ןוא ןוורענ יד ןיא ןעגנוגעװַאב ערַאלוקעלָאמ עסיוועג

 ,ןעגנוגעװַאב ערַאלוקעלָאמ ערעדנַא עסיוועג ןוֿפ ןעמוקעגסױרַא הליחּתכל ןענַײז

 ,עלערוטקורטס יד יא זַא ױזַא ;דרע רעד ףיוא טײרּפשרַאֿפ טָאה ןוז יד סָאװ

 ,סױרַא שוַײװ עיצולָאװע עשינַאגרָא יד סָאװ ,ןעגנוגעװַאב עלענָאיצקנוֿפ יד יא

 יד ךרוד ןרָאװעג ןֿפורעגסױרַא ןענַײז סָאװ ,ןטַאגעױגַא ןוֿפ ןעגנוגעװַאב ןענַײז

 סיוא טלַאה ללּכ רעקיבלעז רעד .ןלייטלצנייא יד ןוֿפ ןעגנוגעװַאב עטלעטשענּפָא

 עטקינײארַאֿפ ןשיװצ םערָאװ ,ןטַאגערגַא ענױזַא ןוֿפ םיצוביק יד ַײב וליֿפַא

 עלעודיװידניא ןוֿפ גנוסיגֿפױנוצ ַא וצ לָאמעלַא סערגָארּפ רעד טייג ןשטנעמ

 .ןטמַאשרעּפרעק עטקינײארַאֿפ ןוֿפ ןעגגוּוט יד ןיא ןעגנוּוט

 עקידנעײגסױרַא יד טרעװ עיצולָאװע ןוֿפ סעצָארּפ ןיא :ױזַא טסייה סע

 .סיד רעמ ץלַא ,גנוטײרּפשסױא רערעטיירב קידנעטש ריא תמחמ ,גנוגעװַאב

 טרעװ ,טַײצ עסיװעג ַא טבַײלברַאֿפ סָאװ ,גנוגעװַאב יד תעב ,טרירגעטניא

 ַא ,טכַארטַאב שימַאניד ,עיצולָאװע ןיא ױזַא ןוא ;טרירגעטניא רעמ ץלַא

 גנורעסערגרַאֿפ ַא ןוא ןלייט ןוֿפ ןעגנוגעװַאב עוויטַאלער יד ןיא גנורענעלקרַאֿפ

 רעטרעוו יד קידנכיורבעג ,ןצנַאג םעד ןוֿפ ןעגנוגעװַאב עוװיטַאלער יד ןיא

 יד ןוֿפ יא טירשרָאֿפ רעד .ןעניז םעניײמעגלַא טטכעה רעייז ןיא ץנַאג ןוא ןלייט



 2718 ךשמה--עיצולָאווע ןוֿפ ץעזעג רעד

 עטצעזעגֿפױנוצ ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד וצ סעלוקעלָאמ עכַאֿפנײא ןוֿפ ןעגנוגעװַאב
 ;סעסַאמ ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד וצ ןעגנוגעװַאב ערַאלוקעלָאמ ןוֿפ ;סעלוקעלָאמ
 ןופ ןעגנוגעװַאב יד וצ סעסַאמ ערענעלק ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד ןוֿפ ןוא

 ,סעסַאמ ערעסערג
 יד ןיא טײקימרָאֿפליֿפ רערעסערג ַא וצ גנורעדנע עקידנטײלגַאב יד

 רערעסערג ַא ןוֿפ םרָאֿפ רעד רעטנוא רָאֿפ טמוק ןעגנוגעװַאב ענעבילברַאֿפ
 זיא גנוגעװַאב רעדעי זַא ,ןעזעג ןיוש ןבָאה רימ ,ןעמטיר ןוֿפ טײקנדײשרַאֿפ
 עניילק ךעלדנעמוא יד ןוֿפ סעצַארביװ עניילק ךעלדנעמוא יד ןוֿפ ,שימטיר
 ןשיװצ ןעגנוגעװַאב :רעהַא .ןוא .ןיהַא עטיירב ענעי וצ זיב סעלוקעלָאמ
 ןרעװ סָאװ ,(ןוז רעד ןוֿפ רעטַײװ ןוא רעטנעענ) ןָאילעהֿפַא ןוא ןָאילעהירעּפ
 ןשיוװצ טסַארטנָאק רעד יװ ןוא .סרעּפרעק עשלמיה עסיורג יד ןוֿפ טריֿפעגכרוד
 ןעמטיר ןוֿפ גנורעמרַאֿפ ַא זומ ,קנַאדעג םוצ טגנערב ןלַאֿפ עמערטסקע יד טָא
 עיצַאגערגַא ןוֿפ ןעמרָאֿפ ןוא ןדַארג יד ןיא גנורעמרַאֿפ ַא טימ ןעמַאזוצ ןעמוק
 .ןטֿפערק עטסקיניײװסיוא יד וצ סעסַאמ עטריגערגַא יד ןוֿפ ןתוכַײש יד ןיא ןוא
 גנורעדנע ןייק ןכַאמ טינ עקַאט טעװ עיצַאגערגַא ןוֿפ םרָאֿפ יד רעדָא דַארג רעד

 עטסקינײװסיױא יד ּוװ ,םטיר םעד ןוֿפ םענרַאֿפ םעד רעדָא טייקכיג רעד ןיא
 זיא סָאד סָאװ ,ךיז טרעסערגרַאֿפ טַאגערגַא רעד יװ ,ךיז טרעסערגרַאֿפ טֿפַארק

 םטיר ןיא גנורעדנע ןוֿפ הביס עקיצנייא יד זיא ָאד :עיצַאטיװַארג ַײב לַאֿפ רעד
 ןיא סע ןעעז רימ יװ ;ןטֿפערק עטסקינייװסיױא יד וצ תוכַײש ןיא קוליח רעד
 ךרוד ןעגנוגעװַאב ענַײז ןיא טרעדנעעג טינ טרעװ רעכלעו ,לקידנעפרעפ ַא
 ןַײז ןוֿפ עטַאר יד טרעדנע רעבָא ,לגנעהּפָא םעד ןוֿפ גָאװ ןיא גנורעדנע ןַא
 רעבָא .רָאטַאװקע ןֿפױא םיא טלַאה ןעמ ןעװ ,גנוגעװַאב  רעהַא :ןוא - ןיהַא
 ,סעסַאמ יד יװ טינ ךיז ןרעדנע ןטֿפערק עטסקינייװסױא יד ּוװ ,ןלַאֿפ עלַא ןיא
 היֵארהו :םטיר טרָאס םעַײנ ַא עיצַאגערגַא טרָאס רעַײנ רעדעי סױרַא טֿפור

 ץיה רעקידנעלַארטש ןגעװ ןעגנושרָאֿפ עַײנ יד ןוֿפ טיצ ןעמ סָאװ סולש רעד
 ענעדײשרַאֿפ ןבָאה ןזַאג ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ סעלוקעלָאמ יד זַא ,טכיל ןוא
 :ליֿפ ערעסערג יד זַא ױזַא ,ןעגנוגעװַאב .רעהַא ?ןוא :ןיהַא ןוֿפ סעטַאר
 ערעסערג ַא זַײװרעקיטיײנ טֿפַאש ףָאטש ןוֿפ גנונעדרָאנַײא רעד ןיא טַײקימרַאֿפ
 רעד ןיִא טײקנדײשרַאֿפ רערעסערג רעד ךרוד יא ,םטיר ןוֿפ טײקימרָאֿפליֿפ
 טײקנדײשרַאֿפ רערעסערג רעד ךרוד יא ,ןטַאגערגַא יד ןוֿפ םרָאֿפ ןוא סיירג
 .ייז ןגעװַאב סָאװ ןטֿפערק יד וצ ןתוכַײש ערעייז ןיא

 -רַאֿפ רעמ ןוא טרירגעטניא ןרעװ ייז רעמ סָאװ ,ןעגנוגעװַאב יד טָא זַא
 טיג זיא סע סָאװ ,עיציזָאּפָארּפ ַא זיא ,טמיטשַאּב רעמ ןרעוו ןזומ ,קיטרַאנדיײש
 ךיז ַא ןוֿפ לייט רעדעי סָאװ ךרע םעד ןיא .ריא ףיוא ןלעטשּפָא ךיז קיטיינ
 יײברעד טרילרַאֿפ ןוא ,רעטסעֿפ טרעוו ןוא ּפָא ךיז טרעדנוז ןצנַאג ןקידלקיװטנַא
 . עקידנעמַאזוצ ןַײז זומ ,ןלײטדנַאטשַאב ענַײז ןוֿפ טייקכעלגעװַאב עװיטַאלער יד
 .טײקטמיטשַאב ערָאלק ַא ןעמוקַאב גנוגעװַאב

 ,עיצולָאװע ןוֿפ ףירגַאב רעזדנוא ןקידנערָאֿפ וצ ידּכ ,סֶע טסייה ,ָאד טָא
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 רעד ןוֿפ ןעגנולדנַאװרַאֿפ יד טָא סָאמסָאק ןצנַאג םעד ןיא ןטכַארטַאב רימ ןזומ
 םעד ןוֿפ ןעגנולדנַאװרַאֿפ יד ןטיילגַאב עכלעוו ,גנוגעװַאב רענעבילבעגרעביא
 רעד :רוציקב ךַײלגרַאֿפ ןיא ןוט סָאד ןענעק רימ ,ףָאטש ןטלעטשעגֿפױנוצ
 ףיוא ןקוק וצ יװ ןֿפוא םעד טימ טנַאקַאב ליֿפ ױזַא ןרָאװעג ןיוש זיא רעזעל
 ןרָאפשוצנַײא ידּכ .גונעג ןַײז ןלעװ סעיצַארטסוליא רעקינייװ זַא ,ןטקַאֿפ יד
 .רַאֿפ יד ןוֿפ ןטַײז ענעדײשרַאֿפ יד ןעלדנַאחַאב וצ םעװקַאב ןַײז טעװ ,ץַאלּפ
 ,טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ןעגנולדנַאװ
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 ,טעטיװַארג ןוֿפ רעטנעצ ןכעלטֿפַאשנײמעג םעד וצ ךיז טגעװַאב סָאװ ,ַאלובענ
 ,ןדַארג עטקעריד:טינ ײלרעלַא ןוא ןטײקטַײװ עלַא ןוא ןטקנופ עלַא ןוֿפ
 ,רעטעּפש ךיז טרימרָאֿפ סָאװ ,עסַאמ רערַאלובענ רעד ןיא ןעגנערבנַײרַא זומ
 סָאװ .ןעגנוטכיר ןוא טעמוס ערעייז ןיא ענעדײשרַאֿפ ,ןענוגעװַאב עקילייצמוא
 ,ןעגנוגעװַאב יד ןוֿפ ןליײט ענױזַא ןרעװ ,ןָא טייג עיצַארגעטניא יד רעטַײװ
 טיירּפשעצ ןוא טריזילַארטײנ קיטַײזנגעק ,סױטשנעמַאזוצ ַא ןיא ןעמוק סָאװ
 טינ טשרעוצ טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב - יירד ענעבילברַאֿפ יד .ץיה ןוֿפ םרָאֿפ ןיא
 ענעדײשרַאֿפ יד ַײב ןוא ןדנַאר יד ַײב ןטייקדניוושעג עקידלקניוװ עכַײלג
 עכַײלגמוא רעקינײװ זַײװכעלסיב ןבָאה וצ ןָא טבייה ,רעטנעצ םענוֿפ ןטײקטַײװ
 ,דנַאטשוצ ןכעלדנע ןַא וצ רעטַײװ סָאװ טמוק ןוא ןטייקדניוושעג עקידלקניוו
 טייקדניוושעג עקידלקניװ יד ּוװ ,טכיירגרעד טעמּכ טציא טָאה ןוז יד יװ ַאזַא
 טרירגעטניא זיא גנוגעװַאב יד ּוװ --- עקיבלעז יד זיא עסַאמ רעצנַאג רעד ןוֿפ
 ,ןרָאװעג

 ןוֿפ טירשרָאֿפ רעד .טילעטַאס ןדעי ןוא עטענַאלּפ רעדעי לײב ךיוא ױזַא
 ?רעד ןוא ןטלַאהעגֿפױנוצ טינ זיא סָאװ ,גניר ןרַאלובענ ַא ןוֿפ גנוגעװַאב רעד
 ןוֿפ גנוגעװַאב רעד ןיב ,עסַאמ ןַײז ןיא גנוגעװַאב עװיטַאלער ליֿפ טזָאל
 קידנעטשלוֿפ זיא סָאװ גנוגעװַאב ַא וצ טירשרָאֿפ ַא זיא ,דיָארעֿפס ןטכידעג ַא
 סנייא עדייב ןרעוװ םיור ןכרוד ךיז ןגָארט ןוא ךיז ןעיירד סָאד ,טרירגעטניא
 עקידרעטַײװ ַא רָאֿפ טמוק טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא .רַאבלייטעצ טינ ןוא
 :ןענוז רעד ןוֿפ ןלייט עלַא ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד רעכלעו ךרוד ,עיצַארגעטניא
 עטעגַאלּפ רעדעי ןיא לַאקָאל ,ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא קיגנעהּפָא ןרעוו םעטסיס
 רימ ןבָאה ,ללכב סעטענַאלּפ יד טימ ןוז רעד ןיא ןוא ,רעטיײלגַאב עריא ןוא
 ןוא עשידָאירעּפ טימ ,ןעמטיר עטצעזעגֿפױנוצ ןוא עכַאֿפנײא ןוֿפ םעטסיט ַא
 ײר עטרירגעטניא ןַא ןעמַאזוצ ןרימרָאֿפ סָאװ ,סעיצַאירַאװ עקירעי-טרעדנוה
 .ןעגנוגעװַאב

 דנַאטשוצ ןטיירּפשעצ ןקידהליחּתכל ןַײז ןיא טַאהעג טָאה סָאװ ,ףָאטש רעד
 ,םיקוליח עקיטנעק ףרַאש ןָא ןעגנוגעװַאב רעדָא ןעגנוגעװַאב עטמיטשַאב-טינ
 עטמיטשַאב םעטסיס-ןענוז רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד ןוֿפ ךשמ ןיא ןעמוקַאב טָאה
 יד טָא ןוֿפ עיצולָאװער רעד ןוֿפ ןדָאירעּפ יד ,ןעגנוגעװַאב עקיטרַאנדײשרַאֿפ
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 ןענַײז ױזַא ךיוא ןוא ,עכַײלג ןייק טינ ןענַײז ןטילעטַאס ןוא סעטענַאלּפ עלַא

 טָא ןוֿפ ,ןסקַא ערעייז םורַא ךיז ןעיירד רעייז ןוֿפ ןטַײצ יד עכַײלג ןייק טינ

 ןעמוק טרָאט ןכַאֿפנײא ןַא ןוֿפ ןעגנוגעװַאב עקיטרַאנדײשרַאֿפ עטמיטשַאב יד

 ונַײהד --- עטמיטשַאב ץלַא רעבָא ,טריצילּפמָאק ןענַײז סָאװ ,ערעדנַא סױרַא

 ץַאזֿפיױנוצ ןיא ןטילעטַאס יד ןוֿפ סעיצולָאװער יד ןוֿפ ןֿפַאשעג ןרעװ סָאװ יד

 סָאװ ,ןעגנוגעװַאב ענעי רעדָא ,סעטענַאלּפ ערעייז ןוֿפ סעיצולָאװער יד טימ

 ,ןעגנוגעװַאב יד רעדָא ,ןסקָאניװקע יד ַײב גנוגיײנּפָא יד זיא טַאטלוזער רעייז

 .טײקטריצילּפמָאק ענעבעגעגוצ עדעי .ןעגנוכַײװּפָא סלַא טנַאקַאב ןענַײז סָאװ

 עװַאב ןוֿפ טײקטריצילּפמָאק ענעבעגצנוצ ַא ןעוועג םרוג טָאה רוטקורטס ןוֿפ

 ,ןוֿפרעד סע טעז ןעמ יװ ,טײקטריצילּפמָאק עטמיטשַאב ַא ץלַא רעבָא ,ןעגנוג

 .רעירֿפַא ןענעכערסיוא ךיז ןזָאל ערעייז ןטַאטלוזער יד סָאװ

 ,ןצלָאמשעצ ןעװעג זיא דרע רעד ןוֿפ ךַאלֿפרעבײא רעד תעב .1 8

 ןעמונעגמורַא יז טָאה סָאװ ,רעֿפסָאמטַא רעוויטַאמ רעד ןוֿפ ןעמָארטש יד ןבָאה

 עטצעזענּפָא עקידנעמוקרעטנורַא ןוא ןזַאג עסייה עקידנעײגֿפױרַא ֿבור סָאד

 סָאװ ּפַאנק ןוא עטמיטשַאבמוא ,עכַײרלָאצ ,עלַאקָאל ןַײז טזומעג ,ןטייקיסילֿפ

 טָאה ךַאלֿפרעבײא רעד יװ רעבָא דלַאב ױזַא .ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא ןדײשרַאֿפ

 עקיטנעק ןעגנערבסורַא ןבױהעגנָא טָאה גנולַארטשסױא-ןוז יד ןוא ,טליקעגּפָא ךיז

 ,ןטנגעג עשירַאלאּפ ןוא עשירָאטַאװקע יד ןשיװצ רוטַארעּפמעט ןוֿפ םיקוליח

 יד ןוֿפ עיצַאלוקריצ עשירעֿפסָאמטַא עטמיטשַאב ַא ןלעטשנַײא טזומעג ךיז טָאה

 .ַאב ךיז עסיורג יד :ןסולָאּפ יד וצ רָאטַאװקע ןוֿפ ןוא רָאטַאװקע םוצ ןסולָאּפ

 ןיא ןזָאלב סָאװ) ןטניוװדיירט} ןרָאװעג ףוסל ןענַײז טֿפול סעסַאמ עקידנגעוו

 .ןעמָארטשטֿפול עקידנעטש עטמיטשַאב ענױזַא ערעדנַא ןוא (גנוטכיר ןייא

 ,עקיטרַאניײא ןעוועג לָאמַא ןענַײז סָאװ ,ןעגנוגעװַאב עטרירגעטניא יד טָא

 ןעלזדניא עסיורג ןרָאװעג ןענַײז סע ןעװ ,עקיטרַאנדײשרַאֿפ ןרָאװעג ןענַײז

 עכלעוו ,ןטניוו עשידָאירעּפ ךרוד טריצילפמָאק יז ןבָאה סָאװ ,ןטנעניטנָאק ןוא

 ןיא דנַאל םיחטש עטציהעגנָא ןדײשרַאֿפ יד ךרוד ןרָאװעג ןֿפורעגסױרַא ןענַײז

 ןוא ןקידנעטש ַא ןוֿפ ןעגנוגעװַאב עשימטיר יד .ןענָאזעס ענעדײשרַאֿפ יד

 םעד ןוֿפ טײקימרָאֿפליֿפ רעטרעסערגרַאֿפ רעד ךרוד ןענַײז טרָאס ןכַאֿפניײא

 רעטרעטנָאלּפרַאֿפ ַא ןיא ןרָאװעג טריצנערעֿפיד דרע רעד ןוֿפ ךַאלֿפרעבײא

 .רַאֿפ ,ןעגנוגעװַאב עשימטיר עקידנעמוקרעדיװ ןוא עקידנעטש ןוֿפ עיצַאניבמָאק

 .ןעגנוגעװַאב עקיסעמלגער-טינ ערענעלק טימ ןדנוב |

 ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד ןיא ןעמוקרָאֿפ טזומעג ןבָאה ןעגנורעדנע עלעלַארַאּפ

 ךעלגרעב עניילק זױלב ןזָאלרעד טָאה סָאװ ,ערָאק רעניד ַא ףיוא .רעסַאװ

 עגיילק יװ רעמ ןענַײז ,םימי ןוא סערעזָא עניילק זיולב אליממ ןוא ,ןלָאט ןוא

 ןרָאװעג ןענַײז סע רעבָא ןעװ .ןעוועג ךעלגעמ טינ סעיצַאלוקריצ עלַאקָאל

 רעסַאװ ןוֿפ ןעגנוגעװַאב עסיורג יד ןעמוקעג ןענַײז ,ןענַאעקָא ןוא ןטנעניטנָאק

 -- עמערַאװ יד וצ עטלַאק יד ןוֿפ ןוא עטלַאק יד וצ ןטנגעג עמערַאװ יד ןוֿפ
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 ןוא טײקטמיטשַאב ןיא ,עמוס ןיא טרעסערגרַאֿפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנוגעװַאב
 ןכיוטש יד ןרָאװעג ןענַײז סע רעטיירב סָאװ ,גנולײטרעדנַאנוֿפ רענעדײשרַאֿפ ןיא
 סָאד .ןטסַארטנָאק טימ רעמ סָאװ ןוא דרע רעד ןוֿפ ךַאלֿפרעביײא םעד ןוֿפ
 .מוא ןוֿפ ןֿפירט סָאד ,ןרעסַאװ עקידנעיצּפָא יד עגונב קיטכיר זיא ענעגייא
 יד ןעוועג לָאמַא ןענַײז דנַאל רעקיטש עלָאמש רעביא ךעלכַײט עקידנטַײדַאב
 ןרָאװעג ןענַײז סע יװ רעבָא דלַאב ױזַא ;ןעגנוגעװַאב-רעסַאװ עקיצנייא
 ןסָאגעגֿפױנוצ ךעלכַײט עניילק ךס ַא ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד ןענַײז ,םיחטש עטיירב
 רעיײז ךס ַא טָאטשנָא ןוא ;ןכַײט עסיורג ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד ןיא ןרָאװעג
 ,ןעגנוגעװַאב ענעדײשרַאֿפ שּפיה ןרָאװעג ןענַײז ,ןעגנוגעװַאב עכעלנע

 רעד ןיא ןעגנוגעװַאב יד זַא ,ןַײז טינ קֿפס ןייק זדנוא ַײב ןעק סע ןֹוא
 ערעכעה יד ,סערגָארּפ ןכעלנע ןַא ןזיװעגסױרַא ןבָאה אֿפוג דרע רעד ןוֿפ ערָאק
 ןוא עלַאקָאל ,עכַײרלָאצ ,עניילק ןעוװעג ןענַײז סָאװ ,רעטרע עקירעדינ ןוא
 ןבָאה ,עניד ַא ןעװעג זיא ערָאק יד תעב ,ערעדנַא יד וצ ענייא ךַײלג רעייז
 ערעסערג רעביא ,ןרָאװעג רעקיד זיא ערָאק יד יװ ,ןטיײרּפשסיױא טזומעג ךיז
 ןעגנוטכיר עקיבלעז יד ןיא ןטַײצ ערעגנעל ןטלַאהנָא טזומעג ןבָאה ,םיחטש
 ;לַאקָאל ךרוד ןטנגעג ענעדײשרַאֿפ ןיא ןדיײשרַאֿפ רעמ ןרעװ טזומעג ןבָאה ןוא
 ,ערָאק רעד ןיא רוטקורטס ןוֿפ םיקוליח

 רעטרירגעטניא רעמ ַא וצ ןעמזינַאגרָא ַײב טירשרָאֿפ רעד .142 8

 רענעטלַאװעגנַײא רעד ןוֿפ גנולײטרַאֿפ רעטמיטשַאב ןוא רעקיטרַאנדײשרַאֿפ

 :רַאֿפ רעטרירגעטניא רעמ ַא ֹוצ טיושרָאֿפ םעד טימ טמוק סָאװ ,גנוגעוַאב

 ,ףָאטש ןטלעטשעגֿפױנוצ םעד ןוֿפ גנולײטרַאֿפ רעטמיטשַאב ןוא רעקיטרַאנדייש

 .סעיצקנוֿפ ןוֿפ גנולקיװטנַא יד ןָא ןֿפור רימ סָאװ ,םעד ןיא רקיע רעד טיײטשַאב

 סָאװ יד יװ ,ןעגנוגעװַאב עקידװעריּפש רעדָא ןענַײז סעיצקנוֿפ עויטקַא עלַא

 ?ועריּפש : טיג ענױזַא רעדָא ,סױרַא ןעגנערב ןענַאגרָא עקידנעיצֿפױנוצ ךיז יד

 רעדָא ,ןוורענ יד ךרוד ןבעגעגרעביא ןרעװ סָאװ יד יװ ,ןעגנוגעוַאב עקיד

 טריֿפעגכרוד ןרעװ סע עכלעװ ךרוד ,ןעגנוגעװַאב עקידוװעריּפש :טינ עניױזַא

 ןרעװ סע ןוא ןעגנולעטשרעביא ערַאלוקעלָאמ ןענַאגרָא עקידנסילֿפסױא יד ןיא

 ןקרעמַאב ָאד ןֿפרַאד רימ סָאװ ןוא .ףָאטש ןוֿפ סעיצַאניבמָאק עַײג ןֿפַאשעג

 ,ןרוטקורטס יד יװ ױזַא ,סעיצקנוֿפ יד ןרעװ עיצולָאװע ןוֿפ גנַאג ןיא זַא ,זיא

 ,ערעדנַא יד טימ ענייא ןדנוברַאֿפ רעמ ןוא וַײװקיצניײא טרידילָאסנָאק רעמ

 רָאלק רעמ ןוא קימרָאֿפליֿפ רעמ ןרעװ יז סָאװ טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא
 ,טמיטשַאב

 ףיז ןגעװַאב ּפיט ןקירעדינ ַא ןוֿפ םייח .ילעב ַײב ןטֿפַאזגנורענ יד = |

 טקריװ סע יװ טיול ,קיסעמלגערמוא ץנַאג ןבעװעג יד ךרוד ןיהַא ןוא .רעהַא
 ןָא ןוא טולב רעדנוזַאב ַא ןָא :קורד רעד ןוא גנונַאּפש עלַאקָאל יד ייז ףיוא
 ןעמַאװצ רעבָא ,עיצַאלוקריצ עטמיטשַאב ןייק ָאטינ זיא םעטסיס-סעֿפעגטולב ַא

 םוצ טָארַאּפַא ןקיטרַאֿפ ַא ןַײא טריֿפ סָאװ ,ןרוטקורטס ןוֿפ עיצולָאװע רעד טימ
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 סָאװ ,עיצולָאװע עלענַָאיצקנוֿפ ַא ןָא ךיוא טייג ,טולב סָאד ןלײטרעדנַאנוֿפ

 גנַאג רעייז ןיא טמיטשַאב ,טולב ןוֿפ ןעגנוגעװַאב עכיג ןוא עסיורג ןַײא טריֿפ

 ןענַײז ןוא ;ץרַאה םוצ ןוא ץרַאה ןוֿפ קידנעיײג ,טלײטעגּפָא טמיטשַאב ןוא

 :ןרָאטקַארַאכ ערעייז ןיא רָאנ ,ןעגנוטכיר ערעייז ןיא זיולב טינ קיטרַאנדײשרַאֿפ

 ,סול8 ןקידנעטש ַא ןיא טרָאד ןוא ,סָאג ַא ךָאנ סָאג ַא טולב סָאד טמוק ָאד

 יד טימ ןעמַאזוצ ,ףיוא ןעמוק סע ױזַא יו ,ןֿפוא רעד זיא ליּפשַײב ַא ךָאנ

 ןוא סעיצַאיצנערעֿפיד ,סעיצַארגעטניא ןוא סעיצַאיצנערעֿפיד עלערוטקורטס

 ענַײז ןיא יא םוזינַאגרָא םעד ןוֿפ ןעגנוגעװַאב עשינַאכעמ יד ןיא יא סעיצַארגעטניא

 :ימירפ ַא ןוֿפ לַאנַאקזַײּפש םעד ןיא .טרָאס ןשינַאכעמ-:טינ ַא ןוֿפ ןטייקיטעט

 דנע ןייא ןוֿפ קיטרַאנײא טעמּכ גנוַיצֿפױנוצ ןוֿפ סעילַאוװכ ךרוד ןעייג ּפיט ןוויס

 .ֿפיונוצ יד ןענַײז לַאנַאקזַײּפש ןטריזינַאגרָא טוג ַא ןיא רעבָא .ןרעדנַא םעד וצ

 ןטײקרַאטש ,ןטרָאס ערעייז ןיא ךַײלג טינ רעייז ןלייט ענעדײשרַאֿפ ןיא ןעגנויצ

 ןעַײק ןוא ןֿפַײרגנָא ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד ןרעװ ליומ ןיא ,ןטייקדניוושעג ןוא

 ,דנַאנַאכָאנ ןהעש ףיוא ייז ןרעה ךָאנרעד ןוא רדסּכ קיטסַאה טַײצ ןייא וצ

 יד רעטנורַא ןּפוטש סָאװ ,ענױזַא ןעגנויצֿפױנוצ יד ןענַײז (רערזַײּפש) טשוו ןיא

 ןיב טינ ןוא ,ןסע ןתעב ןטַײצנשיװצ ןיא רָאֿפ ןעמוק ןוא ךיג שּפיה זַײּפש

 רעד ןוֿפ גנורעדנע רעדנַא ןַא רָאֿפ טמוק ןגָאמ ןיא .טַײצלָאמ ןטסטנעָאנ םעד

 רעייז ןענַײז ןעגנויצֿפױנוצ ערעלוקסומ יד :טייקיטעט רעקיטרַאניײא הליחתנכל

 ןיא ,ןגָאמ ןיא טגיל זַײּפש יד סָאװ טַײצ עצנַאג יד ןָא ןטלַאה ןוא עקיטֿפערק

 רעקידרעטַײװ ַא סױרַא רעדיוו ךיז טזַײװ םערעדעג יד ןוֿפ ןלייט עטשרעבייא יד

 ךרע יֿפל ןענַײז ייז רעבָא ,רעהֿפױא ןַא ןָא רדסּכ ןָא ןעייג סעילַאװכ יד ,קוליח

 ףיױא םטיר רעקיזָאד רעד ךיז טרעדנע ,םוטקער ןיא ,ףוס םוצ .עקיסעמ

 ץגנַאל ַא ןָא טלַאה טייקִיור יד :ּפיט ןכעלטנייוועג םעד ןוֿפ ןֿפוא רעדנַא ןַא

 .ןעגנו;צֿפיױנוצ עקרַאטש ןוֿפ ייר ַא טמוק ךָאנרעד ןוא טַײצ
 ןבָאה ןעגנוגעװַאב יד סָאװ ,ןטייקיטעט עקיטכיוװ יד ןענַײז עלַײװרעד

 ןוֿפ סולֿפסױא רעד .קיטרַאנזײשרַאֿפ טמיטשַאב רעמ ץלַא ןרָאװעג ,ןֿפלָאהעג

 ןֿפוא ןקיבלעז ןֿפױא טריֿפעגנָא טינ ןרעװ זַיײּפש ןוֿפ גנויצנַײרַא יד ןוא ןטֿפַאז

 טלייטעצ עיצקנוֿפ עניײמעגלַא יד רָאנ ,ןרעדנַא םעד זיּב לַאנַאק ןוֿפ דנע ןייא ןוֿפ

 ,ןטנעמרעֿפ ןוא ןטֿפַאז עקידנזָאלעצ יד ,סעיצקנוֿפ ערענעלק ענעדײשרַאֿפ ןיא ךיז

 עקיטרָאד יד ןוֿפ ןוא לַאנַאק םענוֿפ טנעװ יד ןוֿפ ןבעגעגסױרַא ןרעװ סָאװ

 עטשרעטנוא ןוא עטסלטימ ,עטשרעבייא יד ןיא ןדיײשרַאֿפ רעייז ןענַײז ,ןזירד

 ערַאלוקעלָאמ ןוֿפ ןטרָאס ענעדײשרַאֿפ רָאֿפ ןעמוק סע זַא טניימ סָאד ,ןלייט

 ויא טרָאד ,רעקידנסילֿפסיױא ןַא רקיע רעד סעצָארּפ רעד זיא ָאד ,ןעגנורעדנע

 ,טשװ ןיא יװ ,רעצעלּפ צרעדנַא ןיא תעב ,רעקידנעיצנַײרַא ןַא רקיע רעד רע

 ,סולֿפסױא ןייק טינ ךרע ןכעלקרעמַאב זיא סע ןכלעװ ָא ןיא רָאֿפ טינ טמוק

 .גנויצנַײרַא ןייק טינ
 . ןוא עקידװעריּפש ,ןעגנוגעװַאב עכעלרעניא ערעדנַא ןוא יד טָא תעב

 טרידילָאסנַאק רעמ טרעװ ערעדעי ןוא ,ןדיישרצ9 רעמ ןרעוו ,עקידװעריּפש.-טינ
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 ןרעװ ייז רעכלעו ךרוד ,עיצַארגעטניא יד רעסערג ךיוא טרעוו ,טמיטשַאב ןוא
 רעטקינײארַאֿפ ַא ןיא ןוא ןעגנוגעװַאב ןוֿפ סעּפורג עלַאקָאל ןיא טקינײארַאֿפ
 עריא ןרעװ ,ךיז טלייטעצ עיצקנוֿפ-גנורעג יד תעב .ןעגנוגעװַאב ןוֿפ טעטסיס
 יטעט עקידנסילֿפסױא ןוא ערעלוקסומ יד זַא ,ןעמונעגֿפױנוצ ױזַא ןעגנולייטעצ
 טֿפור לַאנַאק ןוֿפ לייט ןייא ןיא גנוגערֿפױא ןַא ןוא ,ןעמַאזוצ רָאֿפ ןעמוק ןטייק
 .גנורענ עצנַאג יד ,רעמ ךָאנ ,ןלייט עקירעביא יד ןיא גנוגעוֿפױא ןַא סױרַא
 ,ןעמעטָא ןוא עיצַאלוקריצ ןוֿפ סעיצקנוֿפ יד רַאֿפ ףָאטש וצ טלעטש סָאװ ,עיצקנוֿפ
 ןוא .ייז ןָא ןייגנָא טינ טונימ ַא ןעק יז זַא ,ייז טימ טרירגעטניא ױזַא טרעוו
 עלַאטנעמַאדנוֿפ ַײרד עלַא יד רעטגורַא ןלַאֿפ עיצולָאװע ןוֿפ טירשרָאֿפ םעד טימ

 רעמ ץלַא ּפָא ןעגנעה -- עיצקנוֿפןװרענ רעד רעטנוא רעמ ץלַא סעיצקנוֿפ
 .טייקיטעט:ןוורענ ןוֿפ עמוס רעקירעהעג רעד ןוֿפ

 טזַײװ ,ןענַאגרָא עכעלרעסיוא יד ןוֿפ סעיצקנוֿפ יד ךָאנ ןשרָאֿפ רימ ןעוו
 ןיא ךיז ןגעװַאב םיאורב עשיּפָאקסָארקימ .תמא רעקיבלעז רעד סױרַא ךיז
 ?רעבייא ערעייז ןקעדַאב סָאװ ךעלערעה יד ןוֿפ ןעגנולסיירט יד ךרוד רעסַאװ
 ןכירק ,ָאיוַאלע ברוט יד יװ ,ןעמרָאֿפ ערעסערג ענעדײשרַאֿפ ןוא ;ןכַאלֿפ
 ןוֿפ ןעגנוגעװַאב עקיזָאד יד .ןכַאלֿפ עטרַאה רעביא ךעלערעה יד טימ םורָא
 ,עקיטרַאנייא ייז ןענַײז סנטייוצ ;עקניניילק רָאג סנטשרע ןענַײז ךעלערעה
 ןיא רעדָא !ײװקיצניא טײקטמיטשַאב קיגיײװ רעייז ייז ןבָאה ,סנטירד ןוא
 ןייא ןוֿפ גנורעדנע עקילעֿפוצ ַא זיא עכלעװ ,טייקיטעט רעקידנעמַאזוצ רעייז
 ,טקנוּפ ןסיװעג ַא וצ גנוטכיר רעטמיטשַאב ַא ןָא ,ןרעדנַא םעד ףיוא טרָא
 עכלעוו ןוֿפ טייקיטעט רעד טימ ךעלערעה יד ןוֿפ טייקיטעט יד ןעמ טכַײלגרַאֿפ
 עקילייצמוא טָאטשנָא זַא ,ןעמ טעז ,ןענַאגרָא:גנוגעװַאב עטלקיװטנַא זיא סע
 עסיווג ךרע יֿפל ָאד רימ ןבָאה ,ןעגנוגעװַאב עטרירגעטניא:טינ רעדָא עניילק
 ןרעװ ןטײקיטעט עכַײלג עלַא זַא ;ןעגנוגעװַאב עטרירגעטניא רעדָא
 ינָא זַא ;עכַײלג ןייק טיג ןזַײװליײט ןענַײז סָאװ ןטייקיטעט ףיוא ןטיברַאֿפ
 יז ןרעװ ןטייקיטעט עטסַאּפעגוצ קילעֿפוצ טעמּכ ןוא עכַאװש רעייז טָאטש
 ןוא יונעג רעּפרעק ןצנַאג ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד ןכַאמ ייז זַא ,טסַאּפעגוצ ױזַא
 .ךעלטקניּפ

 ןעעז ,ןרָאלק גונעג ַא רעבָא ,ןֿפרַאש ַאזַא טינ ,טסַארטנָאק ןלעלַארַאּפ ַא
 עכלעװ םיאורב ןּפיט ערעכעה יד וצ עקירעדינ יד ןוֿפ קידנעײגרעבירַא רימ
 .גייא ןוא עניילק ךס ַא ןבָאה רעלסיֿפליֿפ יד ןוֿפ סיֿפ יד .רעדילגדנע ןבָאה
 :עצ ןעמ ןעװ זַא ,טרירגעטניא קיניײװ ױזַא ןעגַײז ןוא ןעגנוגעװַאב עקיטרַא
 ענַײז ךרוז לייט עדעי ךיז טגעװַאב ,ךעלקיטש ףױא עלהיח סָאד טדַײנש
 יילעב+ילגניו ערעכעה יד ַײב רעבָא ,עקירעּביא יד ןוֿפ קיגנעהּפָאמוא ךעלסיֿפ
 עסיורג סיֿפ רעקינײװ ךרע יֿפל יד ןכַאמ ,בַארק ַא ַײב לשמל ,םייח
 יד וצ ענייא ךַײלג טינ שּטיה ןענַײז סָאװ ,םענוַאֿפ ןיא ןעגנוגעװַאב
 עטמיטשַאב ץנַאג ןיא עטצעזעגֿפױנוצ ןיא טרירגעטניא ןענַײז ןוא ערעדנַא
 ,ןעגנוגעװַאב
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 ןוֿפ ערעדנַא וצ ןַײרַא זדנוא ןריֿפ סעיצַארטסוליא עטצעל יד . 8

 עשיגָאלָאיזיֿפ יד ןענַײז ייז .עשיכיסּפ סלַא ןריציֿפיסַאלק רימ סָאװ ,טרָאס םעד
 יעּפס רעמ ַא רעטנוא עכלעוו ,סעיצקנוֿפ ענעי ןוֿפ טרעכַאֿפניײא יד ןוֿפ ןטַײז
 ,עשיגָאלָאכיסּפ סלַא רעטנוא ייז רימ ןדייש םרָאֿפ רעטריצילּפמָאק ןוא רעלעיצ
 .ַאב ןיא ןעגנורעדנע סלַא טנַאקַאב וויטקעיבוס ןענַײז סָאװ ,ןעגנונילשרעד יד
 ,ןעגנודָאלסיױא ןוא ןעגנוצייר-ןוורענ סלַא טנַאקַאב וויטקעיבָא ןענַײז ,ןַיײזטסּוװ
 עד  ,גנוגעװַאב ןוֿפ ןעמרָאֿפ יװ רעטציא טרעלקרעד טֿפַאשנסיװ יד עכלעוו
 ןענעק ,עיצולָאװע רעשינַאגרָא רעד ןוֿפ גנַאג םעד ןטכַארטַאב רימ ןעוו ,רעביר
 טרּפ ןיא גנוגעװַאב רענעבילבעג רעד ןוֿפ טירשרָאֿפ רעד זַא ,ןטרַאװרעד רימ
 ךיז לָאז טײקטמיטשַאב ןוֿפ ןוא טײקיטרַאנדײשרַאֿפ ןוֿפ ,עיצַארגעטניא ןוֿפ
 יד ןיא ןוא ןעגנווט ערעלוקסומ-וורענ עקיטכיזנָא יד ןיא ךַײלג ןזַײװסױרַא
 יד ןטכַארטַאב ןטסעב םוצ ןלעװ רימ ,ןעגנורעדנע עקיטסַײג עקידתוכַײש
 ,עיצולָאװע רעלעודיוװידניא ןוֿפ ךשמ ןיא סיױהַא ךיז ןזַײװ ייז יװ ,ןטקַאֿפ
 רענײמעגלַא רעד ןיא סױרַא ךיז ןזַײװ ייז יוװ ,ייז ןטכַארטַאב רימ רעדייא

 | .עיצולָאװע

 קידנעטשלוֿפ ץנַאג טזַײװַאב ,ןדער ןיא טכַאמ דניק ַא סָאװ ,סערגָארּפ רעד
 ךַײלגרַאֿפ ןיא ןענַײז עלהֿפוע ןַא ןוֿפ ןעיירשעג יד .עיצַאמרָאֿפסנַארט יד טָא
 ןגיוצעגסיוא ךַײלג ייז ןענַײז עלַא סָאװ ,ןירעד ךַײלג ןענַײז ייז ;עקיטרַאניײא
 קיונעטש ןרעװ ייז סָאװ ןוא ףוס ןזיב בײהנָא ןוֿפ קימרָאֿפנײא טעמּכ ןוא
 .ןצענערג עגנע ןשיװצ טעטילַאװק ןיא םיקוליח עניילק זיולב טימ טרזחעגרעביא
 .ןעגנַאלק עטצעזעגֿפינוצ ןיא טרירגעטניא טינ ,טסַאּפעגֿפױנוצ טינ ןענַײז ייז
 ,ףוס ןוא בײהנָא ןטמיטשַאב ַא טינ ןבָאה ייז ,טרילוקיטרַא טינ ןענַײז יז
 טזַײװ סערגָארּפ ַא .רעטרעוו ןֿפור רימ סָאװ ןעגנַאלק יד טריזירעטקַארַאכ סָאװ
 :ןעגנַאלק עטרילוקיטרַא:טינ יד ןוֿפ גנורעמרַאֿפ רעד ןיא טשרעוצ סױרַא ךיז
 .ֿפױנוצ יד ןוא ,ןלַאקָאװ עלעטימ יד וצ ןבעגעגוצ ןרעװ ןלַאקָאװ עקיגערב יד
 סָאװ ןעגנוגעװַאב יד טרעבגרַאעגסױא ןרעוו דלַאב .עכַאֿפנײא יד וצ עטצעזעג
 } טמיטשַאב רָאלק ןרעוו ןעגנַאלק עקינייא ןוא ,ןטנַאנָאסנָאק עכַאֿפניײא יד ןרימרָאֿפ
 *בײהנָא יד רָאנ םערָאװ ,זַײװליײט רָאנ זיא טײקטמיטשַאב יד טָא רעבָא
 .רָאלק טינ רעבירעד ךיז ןקידנע ןעגנַאלק יד ןוא טכיורבעג ןרעוו ןטנַאנָאסנָאק
 ,סױרַא ךיוא טמוק ,טיײקרָאלק וצ גנורעטנעענרעד ַא סױרַא ױזַא טמוק סע תעב
 ,ןלַאקָאװ עקיבלעז יד טימ ןטנַאנָאטנָאק ענעדיײשרַאֿפ ןוֿפ עיצַאניבמָאק ַא ךרוד
 רעקידנעטשלוֿפ רעד טימ ןעמַאזוצ ןוא ;טײקיטרַאנדײשרַאֿפ ןיא גנורעסערגרַאֿפ ַא
 רעקידרעטַײװ ַא סױרַא טמוק ,ןביג ןטנַאנָאסנָאק עטצעל יד סָאװ ,טיײקרָאלק
 ןֿפַאשעג ןרעװ סָאװ ןעגנַאלק עכַײלג ןייק טינ לָאצ רעד וצ בָאגוצ רעסיורג
 טינ ןרעוװ סָאװ ,ןטנַאנָאטנָאק עטצעזעגֿפונוצ יד ןוא ןטנַאנָאסנָאק ערערעווש יד
 ;יונעג ץנַאג טרילוקיטרַא זַײװכעלסיב ןרעװ ,טשרעוצ טרילוקיטרַא םוקלוֿפ
 עטמיטשַאב ןוא ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ לָאצ עסיורג רעדנַא ןַא ךָאנ טמוק סע ןוא
 עכלעװ ,ןעגנוגעװַאב עלַאקָאװ ןטרָאס ליֿפ ןבָאה סָאװ רעטרעוװ --- רעטרעוו
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 עטריצילּפמָאק ןיא טרירגעטניא םוקלוֿפ ןענַײז ןוא ךעלטקניּפ טדערעגסױרַא ןרעוו

 ןוא עקיֿפַארטרעמ ןוא עקיֿפַארטײװצ וצ טיושרָאֿפ רעקידרעטעּפש רעד ,סעּפורג

 ןוֿפ רַארג ןרעכעה ךָאנ ַא טזײװַאב רעטרעװ ןוֿפ סעיצַאניבמָאק עטלקיװרַאֿפ

 ןביירג ןעגנוגעװַאב עשינַאגרָא יד סָאװ ,טײקיטרַאנדײשרַאֿפ ןוא עיצַארגעטניִא

 ,טַײצ רעד טימ

 יד טָא טימ תוכַײש ַא ןבָאה סָאװ ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ ןטייקיטעט יד

 ;סעזַאֿפ עלעלַארַאּפ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ךרוד ןכַאמ ,ןטייקיטעט ערעלוקסּומ.ןוורענ

 יד זַא ,גָאט עלַא טזַײװַאב טײקיטַײצ וצ טייהדניק ןוֿפ טירשרָאֿפ רעד ןוא

 ןוֿפ ןוא ןסעצָארּפ . ןוורעג טַײז רעשיזיֿפ רעד ןוֿפ ןענַײז עכלעװ ,ןעגנורעדנע

 רעמ ,ןדײשרַאֿפ רעמ ןרעװ ,ןעקנעד ןוֿפ ןסעצָארּפ טַײז רעקיטסַײג רעייז

 טליצקנוֿפ עלעוטקעלעטניא יד ןענַײז טערעוצ ,טֿפעהַאב רעמ ןוא טמיטשַאב

 ןיפ סעיצַאקיֿפיסַאלק ןוא ןשינעטנעקרעד -- טרָאס ןייא ןוֿפ ליֿפ רעייז

 .קימרָאֿפליֿפ סעיצקנוֿפ יד ןיעװ רעבָא טַײצ רעד טימ ;ןקורדנַײא עכַאֿפנײא

 סעיצקודניא עקינױטסּוװַאב ןבָאה רימ ןוא קיטַײדַאב טרעװ ןעקנעד סָאד

 :עטשרָאֿפ עקידבשוימ ןוא ןעגנורענירעד עטכַארטעגרעביא ;סעיצקודעד ןוא

 סעיצַאיצָאסַא עטרילָארטנָאק- טינ עכַאֿפנײא יד וצ ןבעגעגוצ ןרעװ ןעגנול

 עט רעקיטסַײג ןוֿפ ןעמרָאֿפ עלעיצעפטס רעמ ןעמוק סע .ןעעדיא ןוֿפ

 ןיא ןוא ,עױעָאּפ ,קיומ ,קיטַאמעטַאמ ןיא סיוא ךיז ןקירד סָאװ  ,טייקיט

 רעטַײװ ץלַא ןסעצָארּפ עקיטסצג יד ןרעװ ןעגנוליײטנַײא יד טָא ןוֿפ רעדעי

 ,טריצנעועֿפיד
 טריװרעסבָא דניק עגנוי סָאד ,ענעגייא סָאד ךיוא זיא טײקטמיטשַאב עגונב

 ילוש סָאד ,ןשטנעמ ערעדנוזַאב ןדיישרעטנוא טינ ןעק סע זַא ,יונעג טינ ױזַא

 ןיא ןוא קיטַאמַארג ןיא ,ןגיילסיוא ןַײז ןיא ןתועט דנַאנַאכָאנ םָאה דניק

 יד ןגעװ ןֿפירגַאב עקיטכיר .טינ ךיז טרימרָאֿפ רעכעלטנגי רעד ,ןענעכער

 ןיא עיצַאנידרָאָאק עינעג ענעי טמוק טײקיטַײצ טימ רָאנ .ןבעל ןוֿפ םיקסע

 ןעקנַאדעג ןוֿפ גנוסַאּפוצ רעטוג ַא ןוֿפ דוסי רעד זיא סָאװ ,ןסעצָארּפ : ןורענ יד

 סדניברַאֿפ סָאװ ,עיצַארגעטניא רעד עגונב ךיוא עקיבלעז טָאד ,ןכַאז וצ

 ריא טנעק רעמיצ:רעדניק ןיא ,עטריצילּפמָאק ןיא ןעגנוּוט עקיטסַײג עכַאֿפנײא

 חוּכב טינ זיא דניק ַא ;טײקמַאזקרעמֿפױא עקידנטלַאהנָא גנַאל ןייק ןגירק טינ

 ?ֿביונוצ טינ ןעק סע ןוא ןקורדנַײא ייר ענעטלַאהעגֿפױנוצ ַא ןרימרָאֿפ וצ ךיז

 ,טרָאס ןקיבלעז םעד ןוֿפ וליֿפַא ןקורדנַײא עקידנעמַאו1 ערערעמ ןדניב

 זַא ,ןעז ןעמ ןעק ,דליב ַא ןגעװ טכַאמ דניק ַא סָאװ ,ןעגנוקרעמַאב יד ןוֿפ

 .ןצנַאג ןיא דליב סָאד טינ ,דליב ןֿפױא ןכַאז ענלצנייא רָאנ טקרעמַאנ סע

 ןטלקיװרַאֿפ ַא ןײטשרַאֿפ וצ טייקכעלגעמ יד סע טגירק ןרָאי ערעטלע יד ןיא

 ןּפַאכוצמורַא ,עיצַאטנעמוגרַא רערעגנעל ַא ןוֿפ גנַאג םעד ןטלַאהוצכָאנ ,ץַאז

 עכעלנע ןַא .,ןדנַאטשמוא עקידנעמוקנעמַאװצ לָאצ עסיורג ַא קנַאדעג ןטימ

 ,ןעגנרעדנע עקיטסַײג יד ןיא רָאֿפ טמוק עיצַארגעטניא עוװיסערגָארּפ

 ?קיצנייא דניק ַא ַײב ןקריװ עכלעװ ,ןליֿפעג סלַא רעטנוא ןדייש רימ סָאװ
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 רעבָא םענעסקַאװרעד ַא ַײב ,טייקויסלופמיא סױרַא ןֿפור ןוא זַײוו

  עטריסנַאלַאב ַא ךַײלגרַאֿפ ןיא סױרַא ןעגנערב ןוא ןעמַאזוצ רעמ ייז ןקריוו

 .גנולדנַאה

 עיצולָאװע תעלעודיװידניא יד סָאװ ,סעיצַארטסוליא יד טָא ךָאנ
 רעד ןוֿפ ןטקַאֿפ יד ןעלדנַאהַאּב רוציקב רימ ןענעק ,וצ זדנא טלעטש
 שיגעֿפעשַאב ַא ןעװ .ענעי יװ ךַײלג ןענַײז עכלעװ ,עיצולָאװע רענײמעגלַא

 יברעד ךיז טניֿפעג סע זַא ,רָאװעג טרעװ דנַאטשרַאֿפ ןקירעדינ רעייז ַא ןוֿפ

 ,גנוגעװַאב עשימזַאּפס ַא סע טכַאמ ,ךיז טגעװַאב סָאװ ךאז עסיורג ַא סעּפע
 לַאֿפ םעד ןיא ןעגנומענרָאװ יד ,גָאי ַא רעדָא גנורּפש ַא סױרַא טגנערב סָאװ

 שינעֿפעשַאב סָאד :עטמיטשַאבמוא ןוא עקיטרַאניײא ,עכַאֿפנײא ךרע יֿפל ןענַײז

 רעדָא ךַאז עכעלדעש ַא זיא ךיז טגעװַאב סָאװ סָאד יצ ,ןדיישרעטנוא טינ ןעק

 וצ ןעלטימ ענַײז .רעטַײװ קעװַא טייג סע רעדָא רעטנעענ טמוק סע יצ ,טינ
 ,קעװצ םוצ טסַאּפעגוצ טינ זיא גנוטכיר יד ,טרָאס ןייא ןוֿפ ןענַײז ןענירטנַא

 ןוֿפ רעטַײװ טָאטשנָא ,רַאֿפעג רעד וצ רעטנעענ ןעגנערב םיא ןעק סע ןוא

 רעדָא גנורּפש רעד ןעװ ,גנולקיװטנַא ןוֿפ הגרדמ רערעכעה ַא ףיוא ריא

 .ןװרענ יד רימ ןעעז ,רַאֿפעג רעד ןוֿפ רעטַײװ ןַײז וצ טכַאמעג טרעוו גָאי

 ןיא דיישרעטנוא ןַא טמוק סע זַא ,טריזילַאיצעּפס טַײװ ױזַא ןיוש ןעגנורעדנע
 ,קיטרַאנדײשרַאֿפ רעמ ןענַײז ןעגנורעדנע יד זַא ,טזַײװַאב סע סָאװ ,גנוטכיר

 ערעסערג ַא ןבָאה ןוא סעצָארּפ ןדעי ןיא טרירגעטניא רעדָא ןדנוברַאֿפ רעמ

 ןדיישרעטנוא ןענעק סָאװ ,םייח-ילעב ערעכעה ךָאנ יד ַײב .טײקטמיטשַאב

 רעבָא ,ןשטנעמ ַא ןוֿפ קעװַא טילֿפ סָאװ לגיױֿפ ַא ונַײהד ,דנַײֿפ:טינ ןוֿפ דנַײֿפ

 ןיא ןרָאװעג טקינײארַאֿפ גנומענרָאװ ןופ ןטקַא יד ןענַײז ,המהב ַא ןוֿפ טינ

 ןוֿפ שינעטנעקרעד יד ןַײא טסילש סָאד םערָאװ ,עצנַאג עטריצילּפמָאק רעמ

 םערָאװ ,קימרָאֿפליֿפ רעמ ןרָאװעג ןענַײז יז : ןטֿפַאשנגײא ענעדײשרַאֿפ עסיוועג

 ;ןצַאזֿפױנוצ עכעלגעמ ןוֿפ לָאצ יד טרעמרַאֿפ קורדנַײא רענעמוקעגוצ רעדעי

 ןכַאז ףיוא רעֿפטנעּפָא רעייז ןיא שיֿפיצעּפס רעמ ךיוא ייז ןרעװ אליממ ןוא

 זַא ,טנעגילעטניא ליֿפ יֹוזַא ןענַײז סָאװ םייח:ילעב ַײב ןוא ,טמיטשַאב רעמ

 ענלצנייא יד ךיוא רָאנ ,םינימ ערעדנוזַאב רָאנ טינ גיוא ןטימ ןענעקרעד ייז

 עקיזָאד יד ןיא טלקיװטנַא רעמ ןעגנורעדנע עקיטסַײג ערעייז ןענַײז ,ןימ ַא ןוֿפ

 .ןעגנוטכיר ירד

 סױרַא ךיז טזַײװ גנולקיװטנַא רעכעלשטנעמ רעד ןוֿפ גנַאג םעד ןיא
 ױזַא טינ טַײװ ןענַײז ןדליו םעד ןוֿפ ןעקנַאדעג יד .ץעזעג רעקיבלעז רעד

 סעמעװ ,ןשטנעמ ןטריזיליויצ םעד ןוֿפ ןעקנַאדעג יד יװ קיטרַאנדײשרַאֿפ
 סנדליו םעד .ןעגנונַײשרעד עַײנ ליֿפ ױזַא רָאֿפ טלעטש הֿביבס עטריצילּפמָאק

 טינ טָאה רע -- טלקיװרַאֿפ רעקיניײװ ךס ַא ךיוא ןענַײז ןטיײקיטעט עקיטסַײג =
 יד ןרירגעטניא וצ חוּכב טינ טָאה ןוא ןעעדיא עטקַארטסבַא רַאֿפ רעטרעוו ןייק
 ,ןכַאז עכַאֿפנײא ןיא ץוחַא ,טינ טָאה רע ןוא .ןעעדיא ענױזַא ןוֿפ ןטנעמצלע
 וצ ןשטנעמ עטריזיליויצ ַײב טריֿפ עכלעוו ,ןעקנעד ןַײז ןיא טייקיונעג ענעי

 2 יי =
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 סױרַא ךיז טזַײװ סעיצָאמע ענַײז ןיא ךיוא ,טֿפַאשנסיװ ןוֿפ ןסולש טיונעג יד

 ,טסַארטנָאק רעלעלַארַאּפ ַא

 *4ק עקידרעירֿפ יד ןיא ןרָאװעג ןזיװַאב זיא סָאװ םעד ךָאנ . 8

 סעיצקנוֿפ רעדָא ןעגנוגעווַאב יד יװ ,ןבַײרשַאב וצ קיטיינ םיוק זיא ,ןעלטיּפ

 יידניא ןוֿפ ךיז ןסיגנעמַאזוצ םעד ךרוד ןֿפַאשעג ןרעוװ סָאװ ,ןטֿפַאשלעזעג ןיא

 ,טײקכַאֿפליֿפ רעייז ,םוכס רעייז ןיא ךיז ןרעסערגרַאֿפ ,ןטייקיטעט עלעודיוו

 רעד ןוֿפ עירטעמיס רעד בילוצ רעבָא ,גנודניברַאֿפ רעייז ןוא טייקיונעג רעייז

 ןליּפשַײב עשיפיט רָאּפ ַא ןעגנערב רימ ןלעװ גנובַײרשַאב

 רעדָא גנוקידיײטרַאֿפ רַאֿפ ןבעגעגּפָא ןרעוו סָאװ ןטייקיטעט יד טמענ

 ןוֿפ טלײטעגּפָא טינ עיצקנוֿפ עשירעטילימ יד זיא בײהנָא ןוֿפ ,לַאֿפנָא ןָא רַאֿפ

 ,(טַײלסגירק ןענַײז ןטֿפַאשלעזעג עוויטימירּפ ןיא רענעמ עלַא) עקירעביא יד

 :טמיטשַאגמוא זיא ןוא ןדנובעגנעמַאזוצ טכעלש ,קיטרַאניײא ךרע יֿפל זיא יז

 קיגנעהּפָאמוא ייז ןוֿפ רערעדעי ךיז טגָאלש ,עקַאטַא ןַא ןכַאמ יז תעב ,טדליוו

 ןעװ רעבָא ,גנונעדרָא ןַא ןָא ןוא ןעלטימ עקיבלעז יד טימ ,ערעדנַא יד ןוֿפ

 ,טרעדנוזעגּפָא טרעוו עיצקנוֿפ עשירעטילימ יד ןוא ךיז ןעלקיווטנא ןטֿפַאשלעזעג

 ןיא ךיז יז טרעסערגרַאֿפ ,םענרַאֿפ ןיא ךיז טרעסערגרַאֿפ יז תעב זַא ,רימ ןעעז

 ןוֿפ ןעגוגעװַאב יד ,גנודניברַאֿפ ןיא ןוא טײקטמיטשַאּב ןיא ,טײקימרָאֿפליֿפ

 ,עדליוו רעגנילדנעצ יד ןוֿפ ץַאלּפ םעד ןעמענרַאֿפ סָאװ ,ןטַאדלָאס רעטנזיוט יד

 ןענַײז ָאד :ןסַאלק ענעדײשרַאֿפ ןיא טלייטעגרעביא ןוא טליײטעגנַײא ןרעוו

 ןענָאילַאטַאב ןענַײז טרָאד ,ןטַאמרַאה ןוֿפ ןסיש ןוא ןרירװענַאמ סָאװ סעינַאּפמָאק

 קידנטַײר ךיז ןגָאלש סָאװ רענלעז ןענַײז ּוושרעדנַא ןוא ,סוֿפ וצ ךיז ןגָאלש סָאװ

 ןַארַאֿפ ןענַײז סעיצקנוֿפ עטריצנערעֿפיד יד טָא ןוֿפ רערעדעי ןיא .דרעֿפ ףיוא

 יד ןוֿפ טריֿפעגסױא ןרצוו סָאװ סעיצקנוֿפ ערעדנוזַאב :ןעגנולײטנַײא עױעדנַא

 . סעקיגװָאקלוּפ ,ןענַאטיּפַאק יד ןוֿפ ,ןרעציֿפָארעטנוא יד ןוֿפ ,ןטַאדלָאס עטסָארּפ

 ןלַאירעטַאמ יד וצ ןלעטש סָאװ ןטנַאדנעטניא ןוֿפ ךיוא יװ ,ןלַארענעג ןוא

 סָאװ ,ןטייקיטצט יד .,עטעדנּוװרַאֿפ יד ףיוא ףיוא ןסַאּפ סָאװ ערעדנַא ןוֿפ ןוא

 ןיא ןענַײז ,טרֿפב ןוא ללכב קיטרַאנדײשרַאֿפ ךַײלגרַאֿפ ןיא ןרָאװעג ױזַא ןענַײז

 עקידנעטש יד .טײקכעלטקניּפ ןיא ןרָאװעג רעסערג טַײצ רעקיבלעז רעד

 .טכַאלש ןֿפױא זַא ױזַא ,סערװענַאמ ןיא טַארוקַא ןַײז וצ ייז ןענרעל ןעגנוביא

 טלעטש;גנעמַאוצ ןענַײז סָאװ ,ןקלוּפ יד ןוא ןטַאדלָאס יד ןעיײג דלעֿפ

 ךרוד ןריֿפ ןוא סעיציזָאּפ עטמיטשַאב ןיא עדנַאמָאק רעד טיול  ,ייז ןוֿפ

 ןעמוקעגרָאֿפ זיא סע ,לָאמַא ךָאנ ןטַײצ עטמיטשַאב ןיא ןטקַא עטמיטשַאב

 ײמרַא ןַא ןוֿפ ןטיײקיטעט עקימרָאֿפליֿפ יד עכלעװ ךרוד עיצַארגעטניא ענעי

 סָאװ ,טַארַאּפַא ןקידנרינידרָאָאק ַא ךרוד .קצווצ ןקיצנייא ןַא רַאֿפ טריטקעריד ןרעוו

 יד טקנופ ןייא ןוֿפ טריטקעויד ןרעװו ,רערידנַאמָאק:טּפױה רעד זיא רעטנעצ ןַײז

 ןוא ,גנונעדרָא רעקירעהעג רעד ןיא ןעגנולצקירוצ יד ןוא ןלעטשּפָא יד ,סעקַאטַא

 ,ןליוו ןייא רעטנוא טקינײארַאֿפ ןענַײז ןטקַא צלעודיווידניא טנזיֹוט טרעדנוה ַא



 283 .ףוט --עיצולָאווע ןוֿפ ץעועג רעד

 סערגָארּפ ַא זיא ,רָאלק ױזַא סױרַא ָאד ךיז טוַײװ סָאװ ,סערגָארּפ רעד
 ןעמ ןעװ ,ללכב סעיצקנוֿפ עכעלטֿפַאשלעזעג עלַא ןיא ןעניֿפעג ןעק ןעמ סָאװ
 ןוֿפ טֿפַאשרעה רעד טימ ןַאמטּפױה ןדליװ ַא ןוֿפ טֿפַאשרעה יד טכַײלגרַאֿפ
 ערעייז ןוא ןעגנוריגער עלַאקָאל ערענעלק עריא טימ ,גנוריגער רעטריזיליויצ ַא
 סקּוװ םעד טימ יװ ןעמ טעז ,ןסַאג יד ןיא ייצילָאּפ רעד וצ זיב ,עטמַאַאב
 זיא ,ןענָאילימ ןוֿפ סעיצַאנ וצ זיב רעדילגטימ רעגנילדנעצ ןוֿפ םיטֿבש ןוֿפ
 ךיז קידנריֿפ יװ ,סעצָארּפ רעװיטַאלוגער רעד סיורג ץנַאג ןסקַאװעג ךיוא
 ןוא טייקרָאלקמוא ןוֿפ רעבירַא סעצָארּפ רעד זיא ,ןצעזעג ענעבירשעג טול
 טלייטעצ ךיז טָאה ןוא טייקיונעג רעקיטעמכַײלגרַאֿפ וצ טייקיסעמלגערמוא
 יװ ,ןקועמַאב רימ ןעװ רעדָא ,ןסעצָארּפ עקימרָאֿפליֿפ רעמ ץלַא ןיא
 רעטנוא ךיז טדייש ,ןרַאברַאב יד ַײב רָאֿפ טמוק סָאװ ,לדנַאהטַײב רעד
 ךעלגעט ןרעװ סע עכלעוו ךרוד ,ןסעצָארּפ עלעיצרעמָאק ענעגייא ערעזדנוא ןוֿפ
 רעװיטַאלער רעד עכלעוו ךרוד ,ןענָאילימ ןוֿפ טרעוו ןיא ןעלקיטרַא טלײטרַאֿפ
 ןוא ןטרָאס ערעײז ןיא ןדיײשרַאֿפ ױזַא ןענַײז סָאװ ,ןעלקיטרַא ןוֿפ טרעוו
 רעד וצ טסַאּפעגוצ טרעװ טָאבנָא רעד ןוא ,ןטסָאמעגסױא טרעװ ,ןטעטילַאװק
 ןטרָאס עלַא ןוֿפ ןטייקיטעט עלעירטסודניא יד עכלעװ ךרוד ןוא ,גנורעדָאֿפ
 טֿפלעה ןוא ערעדנַא עלַא ןוֿפ ּפָא טגנעה רערעדעי זַא ,ןדנוברַאֿפ ױזַא ןענַײז
 זיא ,לדנַאה ןעמַאוצ טלעטש סָאװ ,טייקיטעט יד זַא ,רימ ןעעז --- ערעדנַא יד
 ןוא טמיטשַאב רעמ ,ןדײשרַאֿפ רעמ ,טרעטײרברַאֿפ רעמ רעטַײװ סָאװ ןרָאװעג
 ,טרירגעטניא רעמ

 ןוֿפ ףירגַאב רעקידנעטשלוֿפ ַא זַא ,סע טסייה ,ןעניֿפעג רימ ,145 8

 רעד ןוֿפ גנולײטרעדנַאנוֿפ-רעדיװ יד ןַײא טסילש סָאװ ,ַאוַא זיא עיצולָאװע
 םעד ןוֿפ גנולײטרעדנַאנוֿפרעדיװ יד יװ טוג ױזַא ,גנוגעווַאב רענעבילבעג
 זיא ףיוגַאב םעד ןוֿפ טנעמעלע רענעבעגעגוצ רעד טָא .ףָאטש ןקידנעײטשַאב
 :ןענוז רעד ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד .רערעדנַא רעד רעדייא קיטכיוו רעקינייװ םיוק
 יד ,סיירג יד ןבָאה סע יװ ,גנוטַײדַאב עקיבלעז יד זדנוא רַאֿפ ןבָאה םעטסיס
 ןוומ רימ ןוא .רעדילגטימ עריא ןוֿפ ןטײקטַײװ עוװיטַאלער יד ןוא ןעמרָאֿפ
 *רַאֿפ יד זַא ,רָאֿפ טלעטש םזינַאגרָא ןַא סָאװ ןעגנוניישרעד יד עגונב ןבעגוצ
 ןַײז ןָא ןֿפור רימ סָאװ ,ןעגגוּוט עקידװעריּפש-טינ ןוא עקידוװעריּפש ענעדנוב
 .ײבעג ןַײז ןוֿפ ןכירטש יד רעדייא סערעטניא ןרענעלק ןייק טינ טָאה ,ןבעל

 יװ ,ןֿפוא םעד וצ ןעגנויײצַאב ענעסָאלשעגנַײא עלַא טַײז ַא ןָא קידנוָאל רעבָא
 טימ זַא ,רָאלק סע זיא ,עגונ זדנוא ןענַײז ןטקַאֿפ ןסַאלק ייווצ יד טָא ױזַא
 .רעדיװ ַא טיונ יּפלע טימ.טייג ףָאטש ןוֿפ גנולײטרעדנַאנוֿפ:רעדיװ רעדעי
 טלעטש סָאװ ,ןסיוו עטקינײארַאֿפ סָאד זַא ןוא ;גנוגעװַאב ןוֿפ גנולײטרעדנַאנוֿפ
 .סנַארט רעקיזָאד רעד ןוֿפ ןטַײז עדייב ןעמענמורַא זומ ,עיֿפָאסָאליֿפ ןעמַאזוצ
 .עיצַאמרָאֿפ

 ,טַאגערגַא ןקידנעלקיװטנַא ךיז ַא ןוֿפ ףָאטש םעד ןטכַארטַאב ןזומ רימ תעב
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 טכַאמ רע יװ רָאנ ,עיצַארגעטניא עוװיסערגָארּפ ַא זיולב טינ ךרוד טכַאמ וע יװ

 ,ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ-רעדיװ עקיטייווצ ענעדײשרַאֿפ טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ךרוד

 ,טַאגערגַא ןקידנעלקיװטנַא ךיז ַא ןוֿפ גנוגעװַאב יד ןטכַארטַאב ךיוא רימ ןֿפרַאד

 ךרוד טכַאמ יז יװ ךיוא רָאנ ,טײרּפשעצ זַײװנעלּפַאטש טרעװ יז יװ רָאנ טינ

 .גנוטײרּפשעצ ריא וצ געוו ןֿפױא ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ-רעדיװ עקיטייווצ ערערעמ

 ןוֿפ ךשמ ןיא ףיוא ןעמוק סָאװ ,ןטײקטריצילּפמָאק עלערוטקורטס יד יװ ױזַא

 ןוֿפ סערגָארּפ םעד טימ ךעלטנגעלעג סױרַא ןעמוק ,עיצולָאװע רעטצעזעגֿפױנוצ

 סױרַא ןעמוק ױזַא ,עיצַארטנעצנָאק רעטסכעה רעד וצ טײקטײײּפשעצ רעטסכעה

 םעד טימ ךעלטנגעלעג  ,ייז ןטײלגַאב סָאװ ,ןטײקטריצילּפמָאק עלענָאיצקנוֿפ יד

 רעטסגעלק רעד וצ גנוגעװַאב רענעטלַאהטנַא עמוס רעטסערג רעד ןוֿפ סעױגָארּפ

 רעטײלגַאב-טימ יד טָא ןבַײרשַאב ןֿפרַאד רימ ןוא ,גנוגעװַאב רענעטלַאהטנַא עמוס

 ,ףוס ןוא בײהנָא רעייז ןבַײרשַאב רימ יװ טוג ױזַא ,ןעגנורעדנע עדייב ןוֿפ

 ,טקנוּפ םענעבעגעגוצ ַא ךָאנ ןבָאה רעבירעד זומ עלומרָאֿפ רעזדנוא

 ,לטיּפַאק ןטצעל ןיא ןעייטש סָאװ ,ןטקנוּפ יד טימ קירעהעג יו םיא ןדניברַאֿפ

 ןופ טײקכעלמעװקַאב רעד בילוצ ,רעסעב רעבירעד זיא }שיטקַארּפ םיוק זיא

 םעד ןוא טַײברעביא םעד טימ ,גנונעדרָא רעייז ןטַײבוצרעביא ,קורדסיוא

 -- :יֹזַא סָא ןעלדנע עלומרָאֿפ יד טייטש טקנוּפ םעַײנ םעד ןוֿפ גָאגוצ

 2ַאב ַא ןוא ףָאטש ןוֿפ עיצַארגעטניא ַא זיא עיצול ָאװע

 רעכלעוו ןיא ,גנוגעווַאב ןוֿפ גנוטיירּפשעצ עקידנטיילג

 ,רעטמיטשַאבמוא ןַא ןוֿפ רעבירַא טייג ףָאטש רעד טַײצ

 ,רעטמיטשַאב ַאוצ טייקיטרַאנייא רענעטלַאהעגנעמַאװצ.טינ

 רעד ןיא ןוא ;טייקיטרַאנדיישרַאֿפ רענעטלַאהעגנעמַאזוצ

 גנוגעווַאב ענעטלַאהטנַא יד ןרוד טכַאמ טַײצ ועקיבלעז

 .עיצַאמרָאֿפסנַארט עלעלַארַאּפ ַא

 ראק ר
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 לטיּפאק רעטנצכַא

 ץיצולָאװע ןופ גנושטַײטסיוא יד

 ּפָא טמַאטש רע רעדָא רעלַאטנעמַאדנוֿפ ַא ץעזעג רעד טָא זיא ,146 8
 זַא ,ןײלַא סולש םעד טימ ןלעטש ןדירֿפוצ ךיז רימ ןזומ ? ןרעדנַא ןַא ןוֿפ
 ?גנורעדנע ןוֿפ גנַאג רעד סָאד זיא ןעגנונַײשרעד ןוֿפ ןסַאלק עלַא ןיא םוטעמוא
 ןוֿפ גנַאג רעד סָאד זיא סָאװ רַאֿפ ,ןעניֿפעגוצסױא טייקכעלגעמ ַא ןבָאה רימ רעדָא
 רעד זיא סָאװ ,ּפיצנירּפ ןקידנעגנירדכרוד ץלַא ןַא ןכוז רימ ןענעק ?גנורעדנע
 ,סעיצקודניא יד ןענעק ?סעצָארּפ ןקידנעגנירדכרוד ץלַא םעד טָא ןוֿפ דוסי
 ןרעו טריצודער ,ןעלטיּפַאק ריֿפ עקירָאֿפ יד ןיא ןרָאװעג ןבירשַאב ןענַײז סָאװ
 ? סעיצקודעד וצ

 טסילש טַאטלוזער ןוֿפ טיײקכעלטפַאשניימעג יד טָא זַא ,רָאלק זיא סע
 ןייק ןבעג טינ ןעק ןעמ זַא ,ךעלגעמ .הביס ןוֿפ טײקכעלטֿפַאשניײמעג ַא ןַײא
 טקעלּפטנַא ערַאבנעקרעדמוא סָאד זַא ,ןנָאז וצ ץוחַא ,הביס ַאזַא ןוֿפ גנורעלקרעד
 ןריצודער םרָאֿפ יד טָא ךיז טזָאל רשֿפא רעדָא .,םרָאֿפ ַאזַא ןיא זדנוא וצ ךיז
 .ילּפמָאק עלַא יד טָא סױרַא ןעמוק סע רעכלעוו ןוֿפ ,םרָאֿפ רערעכַאֿפנײא ןַא וצ
 ,ריֿפסױא ןטצעל םעד ןעמעננָא ןעמ ףרַאד עיגָאלַאנַא יּפ:לע ? ןעגנוקריוו עטריצ
 ילַארענעג עשיריּפמע יד ןשטַײטוצסױא ךעלגעמ ןעװעג זיא סע יװ טקנוּפ
 ןוֿפ סאצוי:לעוּפ עקיטיינ יװ ,ןצעזעג סרעלּפעק ןֿפורעגנָא ןרעוו סָאװ ,סעיצַאז
 יד ןשטַײטוצסױא ךעלגעמ ןַײז ךיוא ןעק ױזַא ,עיצַאטיװַארג ןוֿפ ץעזעג םעד
 ןסיװעג ַא ןוֿפ סאצוי-לעוּפ עקיטיינ יװ סעיצַאזילַארענעג עשיריּפמע עקירָאֿפ
 ,ץצזעג ןרעֿפיט

 רעלַאסרעװינוא רעד טָא ןוֿפ לַאנָאי צ ַא ר ןייק טינ ןעניֿפעג רימ ביוא
 .ײארַאֿפ קידנעטשלוֿפ סנעי טינ ןכיירגרעד רימ זַא ,רָאלק זיא ,גנולדנַאװרַאֿפ
 יװ ,ןסולש ערעדנוזַאב ענעי .עיֿפָאסָאליֿפ ןעמַאזוצ טלעטש סָאװ ,ןסיוו טקינ
 ןייק ָאטינ זיא סע -- עקיגנעהּפָאמוא ןַײז וצ סיוא ןעעז ,רעטציא ןעייטש ייז
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 :רַאֿפ רערעסערג ןוא טײקטמיטשַאב רערעסערג ןשיװצ גנודניברַאֿפ עגעזיוװַאּב

 ךָאנ .עיצַארגעטניא רערעסערג ןוא ןדייב ייז ןשיװצ רעדָא ,טײקיטוַאנדיײש
 .רעדנַאנוֿפ;רעדיװ רעד ןוֿפ ןצעזעג יד טָא זַא ,ןַארַאֿפ ןענַײז ןזַײװַאב רעקינייװ
 .עג ענעי טימ תוכַײש-טימ ַא חרכהב ןבָאה גנוגעװַאב ןוא ףָאטש ןוֿפ גנולייט
 סָאװ ,גנוגעװַאב ןוֿפ םטיר םעד טימ ןוא גנוגעװַאב ןוֿפ גנוטכיר רעד ןוֿפ ןצעז
 וַא ןעזנַײא טינ ןלעװ רימ ןענַאװזיב רעבָא .ןבירשַאב רעירֿפ ןבָאה רימ
 טבַײלב ,תמא ןייא ןוֿפ ןעגנורדעג ןענַײז ןתמא ערעדנוזַאב ךָאנ רעטציא יד טָא
 .ןעמַאזוצ טֿפעהַאב םֹוקלוֿפ טינ ןסיוו רעזדנוא

 :לשרעד יד ןלעטשסױרַא ,סע טסייה ,זיא עבַאגֿפױא רעזדנא .147 8
 א ןוֿפ קידנעײגסױרַא ,גנונעדרָא רעשיטעטניס ַא ןיא עיצולָאװע ןוֿפ ןעגנונ
 .טנַארט ןיֿפ גנַאג רעד זַא ,ןוַײװַאב ןעמ ןומ ,ּפיצנירּפדנורג ןטלעטשעגטסעֿפ
 רָאנ יװ רערעדנַא ןייק ןַײז טינ ןעק ןצנעטסיסקע ןטרָאס עלַא יב עייזַאמרָאֿפ
 יד זַא ,ןיעװ ןזיװַאב ףרַאד סע .זיא רע זַא ןעועג ןבָאה רימ סָאװ ,רעד
 ןעמוקרָאֿפ םוטעמוא זומ גנוגעװַאב ןוא ףָאטש ןוֿפ גנולײטרעדנַאנוֿפ : רעדיוו
 ןזַײװ סע עכלעװ ,ןכירטש ענעי ןעגנערבסױרַא ןזומ ןוא םינֿפוא ענעי ףיוא
 .ןטֿפַאשלעזעג ןוא ןעמזינַאגרָא יד ַײס ,סרעּפרעק עשלמיה יד ַײס סױװַא
 :ער ַא ןיא סעצָארּפ ןוֿפ טײקנײמעגלַא יד טָא זַא ,זרעװ ןזיוװַאב זומ טע ןוא

 עטסכַאֿפנײא עדעי טמיטשַאב סָאװ ,טייקידנעװטיונ רעקיבלעז רעד ןוֿפ טַאטלוז |
 םעד ןוא ןייטש ַא ןוֿפ ןלַאֿפ ןטרעכיגרַאֿפ םעד וצ זיב .,זדנוא םורָא גנוגעוװַאב
 ,ףרַאה ַא ןוֿפ ענורטס רעד ןוֿפ לסיירט ןקידנעמוקרעדיו

 :סױרַא ףרַאד עיצולָאװע ןוֿפ ןעגנונַײשרעד יד ,רעטרעװ ערעדנַא טימ
 וצ , --- טגָאזעג רעירֿפ ןבָאה רימ יו .טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד ןוֿפ ןרעוו טריֿפעג
 טױבעגֿפױא זומ םעד ףיוא ןוא ,זילַאנַא רעטצעל ַא רעטנורַא זדנוא טגנערב םעד
 סָאװ ,תמא רעטסֿפיט רעד זיא סָאד יו ױזַא ".זעטניס רעלַאנָאיצַאר ַא ןרעוו
 טיג ןוא ,דוסי ריא זיא רע לַײװ ,גנורַאֿפרעד ןוֿפ ןצענערג יד רעבירַא טייג
 יד ךיז ןטלַאה סע ןכלעװ ףיוא ,ס"ַאב ןכעלטֿפַאשניײמעג םעד רעבירעד
 .רַאֿפ סעיצַאזילַארענעג עטסטיירב יד טָא ןזומ ,סעיצַאזילַארענעג עטסטיירב
 רימ .סיזַאב ןכ:לטֿפַאשנײמעג םעד טָא ףיוא ייז קידנזַײװנָא ,ןרעװ טקיניײא
 עטערקנָאק יד ןיא סױרַא ךיז ןזַײװ סָאװ ,ןתמא יד זַא ,ןענוֿפעגסױא ןיוש ןבָאה
 יד ןיא טײקיטרעװכַײלג ַא ָאד זיא סע זַא -- ןסָאלק עלַא ןוֿפ ןעגנוגיישרעד
 -יװ ןטסנעלק ןוֿפ עיניל רעד ןיא טייג גנוגעװַאב זַא ,ןטֿפערק עטלדנַאװרַאֿפ
 טריֿפעגסױרַא עלַא ןענעק -- שימטיר םוטעמוא זיא יז זַא ןוא ,דנַאטשרעד
 םעד טימ ערעייז טײקגדנוברַאֿפ יד טָא ןוא ;טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד ןוֿפ ןרעוו
 ָאד .ןצנַאג םענעטלַאהעגֿפױנוצ ןייא וצ טריצודער ייז טָאה טֿפַארק ןוֿפ םויק
 :ַאב עיצולָאװע ןוֿפ ןכירטש עלַאסרעוװינוא יד ןדניברַאֿפ ױזַא ךיוא רימ ןֿפרַאד
 גנולײטרעדנַאנוֿפ : רעדיוו יד זומ ,םויק ַא טָאה טֿפַארק דלַאב יװ זַא ,קידנזַײװ
 :סיורַא לָאז סָאװ 4,ןֿפוא ַאזַא ףיוא ןײגנָא חרכהכ גנוגעװַאב ןוא ףָאטש ןוֿפ
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 ןקינײארַאֿפ יז רימ ןלעװ ,סָאד קידנזַײװַאב ןוא ; ןכירטש עקיזָאד יד ןעגנערב

 רימ סָאװ טַײצ רענעגײא רעד ןיא ,ץעזעג ןייא ןוֿפ ןטַײז עװיטַאלערָאק יו

 .ןצעזעג עכַאֿפנײא עקידרעירֿפ יד טימ ץעזעג םעד טָא ןדניברַאֿפ

 עקינייא ןלעטשוצקעװַא טוג ןַײז טעװו ,רעטַײװ ןעייג רימ רעדיא .8 5

 רימ ןלעוו ,עיצולָאװע קידנשטַײטסיוא .ןעניז ןיא ןבָאה זומ ןעמ סָאװ ןּפיצנירּפ

 .ֿפױא ענעדיײשרַאֿפ יד ,ןעמרָאֿפ עלעיצעּפס ערעייז רעטנוא ,ןטכַארטַאב ןֿפרַאד

 ףָאטש ןוֿפ גנולײטרעדנַאנוֿפ-רעדיװ יד ןטײלגַאב סָאװ ,טֿפַארק ןוֿפ ןעגנוזייל

 ערעייז רעטנוא ןעגנוזײלֿפױא ענױזַא ףיוא ןוט קוק ַא רימָאל .גנוגעװַאב ןוא

 .ןעמרָאֿפ ענײמעגלַא טסכעה

 *נקריוו ןיא ןלייטנַײא הליחתכל ךיז טזָאל טֿפַארק צכעלרעסיוא עדעי

 טרעוו סױטשֿפױנוצ ןשינַאכעמ ַא ןיא .ןלייט עקידנקריוו:טינ ןוא עקיד

 לָאמנייק ּפַאלק םעד טיג סָאװ רעּפרעק םעד ןוֿפ טעּפמיאטֿפַארק רעצנַאג רעד

 רעטנוא וליֿפַא ןֿפַאלק םעד טגירק סָאװ רעּפרעק םעד וצ ןבעגעגרעביא טינ

 טרילרַאֿפ ּפַאלק םעד טיג סָאװ רעּפרעק רעד ּוװ ,ןדנַאטשמוא עטסקיטסניג יד

 ןַײז ןוֿפ סעּפע םיא ַײב ץלַא ךָאנ טבַײלב ,גנוגעװַאב עקידװעריּפש עצנַאג ןַײז

 2ַאב רעקידוװעריּפש:טינ ַא ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא טֿפַארקטעּפמיא רעקידהליחתכל

 -נעמַאזוצ םעד ךרוד ךעלנכלייט ענַײז ןשיוװצ ןֿפַאשעג טרעוו סָאװ ,גנוגעוו

 זיא סע רעכלעוו ַא ףיוא טלַאֿפ סָאװ ,ץיה רעד רעדָא טכיל םעד ןוֿפ ,סיוטש

 ,קירוצ טלַארטשענּפָא לייט רעשּפיה רעקינייװ רעדָא רעמ ַא טרעוו ,עטָאמ

 ןיא ןעגנורעדנע ערַאלוקעלָאמ סױרַא טגנערב לייט רענעבילבעג רעד זיולב ןוא

 ,עסַאמ רעד

 טלייט אפוג טֿפַארק עקידנקריוו יד זַא ,ןקרעמַאב ןעמ ףרוַאד רעטַײװ

 טנענַאמרעּפ ַא ןיא ןוא עקידנקריװ קיל ַײ וו טי צ ַא ןיא ןַײא ךיז

 טֿפַארק יד ןכלעוו ףיוא ,טַאגערנַא ןַא ןוֿפ ןלייטלצנייא יד .עקידנקריװ

 ,עיציזָאּפ רעװיטַאלער ןוֿפ ןעגנורעדנע עשימטיר ענעי ןכַאמכרוד ןענעק ,טקריוו

 ערעדנַא יװ טוג ױזַא ,עיצַארביװ עטרעסערגרַאֿפ ַא ןעמַאזוצ ןלעטש סָאװ

 עדעי טריזילַארטיײנ טינ ןרעוו סָאװ ,עיציזָאּפ רעוויטַאלער ןוֿפ ןעגנורעדנע

 סָאװ ,ןעגנוקריוו יד טָא ןוֿפ עטשרע יד .ןעגנורעדנע עטצעזעגנגעק ןוֿפ עגר

 יד רעביא טזָאל ,סעילַאװכ עקידנלַארטשסיױא ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא טדניװשרַאֿפ

 טריֿפ עטייווצ יד תעב ;ןעװעג הליחתכל זיא יז יוװ גנונעדרָאנַײא ערַאלוקעלָאמ

 עטצעזעגֿפױנוצ יד טריזירעטקַארַאכ סָאװ ,גנונעדרָאנַײא:רעדיװ רענעי וצ

 .עיצולָאװע
| 

 טנענַאמרעּפ יד .ןרעװ טכַאמעג זומ דיישרעטנוא רעקידרעטַײװ ַא ךָאנ ןוא 1

 רעוװיטַאלער ןוֿפ ןעגנורעדנע ןטרָאס ייווצ סיוא טעברַא טֿפַארק עקידנקריוו

 ףטינ יד .עקידוועריּפש יד ןוא עקידוועריּפש .טינ יד -- עיציזַאּפ

 ןכַאמ סָאװ ,יד ןענַײז ןלייטלצנייא יד ןשיוװצ סעיציזַאּפסנַארט עקידוװעריּפש

 ןֿפור רימ סָאװ .ןעגנורעדנע יד קידנסילשנַײא ,ןעגנורעדנע ערַאלוקעלָאמ
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 ןעגנורעדנע יד ןענַײז סָאד ןוא ;סעיציזָאּפמָאקעד ןוא סעיציזָאּפמָאק עשימעכ

 ןַא ןךיא ןרעװ עכלעוו ,םיקוליח עוװיטַאטילַאװק סלַא ןענעקרעד רימ סָאװ

 ךיז ןסַײר סָאװ ,ןלייט יד ןעגַײז סעיציזָאּפסנַארט עקידוװעריּפש יד .טַאגערגַא

 וצ ןתוכַײש ערעדנַא ןיא רָאנ טינ ,ּוװשרעדנַא ןגָארטעגקעװַא ןרעװ ןוא ּפָא
 ,םינכש עטנעָאג ערעייז

 ףיוא טקריװ סָאװ ,טֿפַארק רעדעי ןוֿפ ןעגנולײטנַײא יד טָא עגונב

 ,טקַאֿפ םעד ןקרעמַאב וצ קיטכיװ רקיע רעד זדנוא רַאֿפ ןיא ,טַאגערגַא ןַא

 .רעסיוא רעצנַאג רעד ןוֿפ ,ןרעדנַא םוצ רענייא בָאנוצ ַא יװ ןעניד יז זַא
 ןעמ יװ ,םעד ךָאנ טבַײלב סָאװ ,יד ןַײז עקידנקריוו יד ןומ טֿפַארק רעכעל

 רעקידנקריוװ רעד ןוֿפ ןלייט ייווצ יד .עקידנקריוװ .טינ יד רעטנורַא טנכער

 ךס ַא ָאד זיא סע ּוװ :ךרע ןטרעקרַאֿפ ַא ןיא ןדיישרעטנוא ךיז ןזומ טֿפַארק

 ןוא ,עקידנקריװ טנענַאמרעּפ ןַײז קיניײװ רָאנ ןעק ,עקידנקריוו קילַײװטַײצ

 .רַאֿפ טרעוו סָאװ ,טֿפַארק עקידנקריװ טנענַאמרעּפ יד ,ףוסל ןוא .טרעקעגמוא

 סָאװ ,ןעגנונעדרַאנַײא עַײנ עקידוועריּפש : טינ יד יא ןטעברַאוצסױא טכיורב

 :גַײא עַײנ עקידװעריּפש יד יא ,סעיצַאקיֿפידָאמ ערַאלוקעלָאמ יד ןרימרָאֿפ

 םעד ןוֿפ עמוס ַאזַא ןֿפַאש ןזומ ,רוטקורטס סױרַא ןעגנערב עכלעוו ,ןעגנונעדרָא

 יז סָאװ ,עיצרָאּפָארּפ ןיא ןיילק רעדָא סיורג זיא סָאװ ,טרָאס םענעי רעדָא

 ,טרָאס רעדנַא םעד ןוֿפ עמוס עסיורג ַא רעדָא עניילק ַא ןֿפַאשעג טָאה
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 לטיּפַאק רעטנצניינ

 ןקיטרַאניײא םעד ןופ טייקידנעטשַאבמוא יד

 יװ ,ןעגנולדנַאװרַאֿפ עקיטַײזליֿפ ענױזַא ןוֿפ גנולדנַאהַאב יד . 8

 זיא ,ךרוד ךָאנ ןכַאמ רעדָא טכַאמעגכרוד ןבָאה ןצנעטסיסקע עלַא סָאװ יד

 סינ גנונעֿפָאה ןייק רָאג טלָאװ סע יװ סיוא טעמּכ טעז סע זַא ,ערעווש ַאזַא

 ?רעד עוויטקודעד עקידנעטשלוֿפ רעדָא עטמיטשַאב ַא יז ןגעװ ןבעג וצ ןעװעג

 גנולײטרעדנַאנוֿפ-רעדיװ רעד ןוֿפ סעצָארּפ ןצנַאג םעד ןַײז סֿפוּת ױזַא ,גנורעלק

 -רַאֿפ ענַײז ןעז טַײצ ןייא ןיא ןענעק לָאז ןעמ זַא ,גנוגעװַאב ןוא ףָאטש ןוֿפ

 יד ןוֿפ ענייא טיײקיגנעהּפָא רעלעוטקַא רעייז ןיא ןטַאטלוזער עקיטיינ ענעדייש

 םעד ןכַאמ וצ יװ ןֿפוא ןַא ןַארַאֿפ רעבָא זיא סע .ךעלגעמ םיוק זיא ,ערעדנַא

 ןוֿפ גנודליבסיוא יד םגה ,ךעלֿפַײרגַאב קידהשקשינ ןצנַאג ַא סלַא סעצָארּפ

 סכַאמ טַאגערגַא רעקידנעלקיװטנַא ךיז רעדעי סָאװ ,גנונעדרָאנַײא:רעביא רעד

 ריא ןיא דנַאטשרַאֿפ רעזדנוא טעז ,סעצָארּפ ןייא ןילַא ךיז ןיא זיא ,ךרוד

 ןדעי ןוֿפ ןעגנוקריוו יד ןרעלקרעד רימ יװ םעד ךָאנ ןוא ;ןרָאטקַאֿפ עכעלטע

 ןרימרָאֿפ ןעגנורעלקרעד עלַא ןוֿפ זעטניס ַא ךרוד רימ ןענעק ,רעדנוזַאב רָאטקַאֿפ

 .ףירגַאב ןקידנקידירֿפַאב ַא

 רעשיגָאל ןיא טמוק סָאװ ,עיציזָאּפָארּפ עטשרע יד זיא ,ביײהנָא ןיא ךַײלג

 יד טָא ןוא ;ןעמוקסױרַא זומ גנונעדרָאנילא-רעביא ןַא סעּפע זַא ,גנונעדרָא

 רעשיֿפיצעּפס רעמ רעד רעטנוא ןרעװ טלדנַאהַאב ןטסעב םוצ ןעק עיציזָאּפָארּפ

 *םוא ןַא ןוֿפ דנַאטשוצ ַא זיא טײקיטרַאנײא ןוֿפ דנַאטשוצ רעד זַא ,םרָאֿפ

 .גָאװכַײלג רעליבַאטס
 עקינײא עכלעוו ןגעװ ,ןענימרצט יד ןוֿפ גנֹוטַײדַאב רעד ןגעו םדוק

 עליבַאטס:טינ, עזַארֿפ יד .,גנורעלקרעד ַא ןיא ןקיטיינ ךיז ןענעק רעזעל

 ןטֿפערק ןוֿפ סנַאלַאב ַא ןקירדוצסיוא קינַאכעמ ןיא טכיורבעג טרעוו *גָאװכַײלג

 ןיילק יװ ,טֿפַארק רעקידרעטַײװ ַא ןוֿפ גנושימנַײרַא יד זַא ,טרָאס ַאזַא ןוֿפ
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 ,ןליּפשַײב עקינייא ןעמענ רימָאל ,ןטלַאה טינ ךיז ןעק סָאװ ,קע ןטשרעטנוא ןַײז ףיוא טריסנַאלַאב זיא סָאװ ןקעטש ןוֿפ דנַאטשוצ רעד יװ זיא טיײקיטרַאניײא ןוֿפ דנַאטשוצ רעד ֹוא ,זיא עיציזָאּפָארּפ רעזדנוא .עיציזָאּפ רעקיבלעז רעד וצ ןרעקמוא ךיז רע טעװ ,ןרעדורעצ טינ םיא לָאז ןעמ לֿפיװ :גָאװכַײלג רעליבַאטס ַא ןיא זיא ,קע ןטשרעבייא ןַײז ןוֿפ טגנעה סָאװ ןקעטש ַא ,טרעקרַאֿפ ,ןצנַאג ןיא ןלַאֿפרעדינַא ךיג ךלַאב ןוא טַײז ןייא וצ ,ךעלקרעמַאבמוא בייהנָא ןוֿפ ,ןעלקַאװ ןעמענ ךיז ,ןיילַא םיא טזָאל ןעמ יו ,דלַאב רע טעװ ,ץעיציזָאּפ רערַאלוקידנעּפרעּפ ַא ןיא ןלעטשקעװַא טינ םיא לָאז ןעמ יונעג יו ; גָאװכַײלג רעליבַאטס.טינ ַא ןיא זיא ,קע ןטשרעטנוא ןַײז ףיוא טריסנַאלַאב זיא סָאװ ,ןקעטש ַא ,יוזַא ,גנונעדרָאנַײא עגעדיײשרַאֿפ ירמגל ַא ןעגנערבסױרַא טעוװ ןוא ,ןעוועג רעירֿפ זיא סָאװ ,גנונעדרָאנַײא יד ןרעטשעצ טעװ ,ןַײז טינ לָאז יז

 ,ןלַאֿפ עלַא ןיא רעקינײװ רעדָא רעמ רָאֿפ טמוק ,לַאֿפ ןעמערטסקע םעד טָא ןיא רָאלק ױזַא זיא סָאװ ,רוטַארעּפמעט רעקיטרַאנדײשרַאֿפ ַא ןיא גנַאגרעביא רעד ,לייט רעדנַא םעד ןוֿפ רוטַארעּפמעט ןַײז ןיא ןדיישרעטנוא ךיז טעװ ,רעטסקינייװעניא רעד רעדייא רעכיג ּפָא ךיז טליק סָאװ ,לייט רעקידנסיורד רעד : ךַײלג ןַײז וצ ןרעהֿפיױא ךיג ץנַאג רֶצ טעװ ,ןלייט עלַא ןיא ןַײז טינ לָאז רע טציהעגנָא ךַײלג יװ ןוא ,ףָאטש ןטילגעגנָא טיור קיטש ַא טמענ ,קיטרַאגדײשרַאֿפ רעסַאװ סָאד טכַאמעג ךרע םעד ןיא טלָאװ ןוא ,ןעמָארטש אליממ ןוא ,טייקטכידעג ןַײז ןיא טייקכַײלגמוא ךעלדַײמרַאֿפמוא ןֿפַאשעג ,רעסַאװ םענוֿפ ןלייט יד ףיוא ןדײשרַאֿפ טקריװ סָאװ ,ןכַאז עקימורַא ןוֿפ גנולַארטשסױא .ץיה יד ךָאד טלָאװ --- ןלייט עלַא ןיא טייקטכידעג רעכַײלג טקנוּפ ןוא ור רעקידנעטשלוֿפ ןוֿפ דנַאטשוצ ַא ןיא --- טײקיטרַאניײא רענעמוקלוֿפ ןוֿפ דנַאטשוצ ַא ןיא רעסַאװ עסַאמ ַא ןעגנערב וצ ןעוועג ךעלגעמ טלָאװ סע ןעוו ,סעּפורג רעמ רעדָא רענייא ןיא קיסעמלגערמוא ןבַײלקֿפױגוצ ךיז ךלַאב ,ןרָאװעג טײרּפשרַאֿפ ןענַײז ייז קיסעמכַײלג יװ טינ קוליח ןייק  ,ייז ןלעװ ,ערעדנַא יד וצ ענייא גנו;צוצ ַא ןבָאה סָאװ ,סיירג רעקיבלעז רעד ןוֿפ ךעלקערב ןֿפױה ַא טײקיסילֿפ ַא ןוֿפ ךַאלֿפרעביײא םעד ףיוא סיוא ןטיש רימ ןעו ,רעדיוו .תוכַײש עקיטרַאנדײשרַאֿפ ַא ןעמעננָא ןלעוו יז --- ןצעזרעטנורַא ךיז ערעדנַא יד ןוא ןבײהֿפױא ךיז לָאש ןייא טעװ דלַאב ,טריטנַאלַאב םוקלוֿפ ןלָאשגָאװ יד ןטלַאה וצ ךעלגעממוא זיא ,טרעװַאשזרַאֿפ רעדָא ץומש טימ טגײלרַאֿפ טינ ןוא טכַאמעג טַארוקַא ןענַײז יז ןעו .ןלָאשגָאװ יד ןוֿפ ליּפשַײב רעד רעטנַאקַאב טסכעה רעד זיא ןליּפשַײב עשינַאכעמ ןוֿפ
 ןֿפַאשעג טרעוו סָאװ ,טײקיטרַאנדײשרַאֿפ יד זיא ךעלטניײװעג ,ןלייט עטסקינייװעניא ענַײז וצ ךַײלג טינ ןרעוו ןלעװ ןלייט עטסקיגײװסױא ענַײז ה"ד :ץַאוֿפױנוצ רעדנַא ןַא רעדָא ,טַאנָאברַאק ַא ,דיסקָא ןַא ןוֿפ עקוועלּפ ַא טימ טקעדרַאֿפ ןרעוו טיײצ רעד טימ סע טעװ ,רעסַאװ ןיא רעדָא טּפול ןֿפױא לַאטעמ לקיטש ַא ןגיל טזָאל ,ןליּפשַײב ערעדנַא וצ טלעטש ןטֿפערק עשימעכ ןוֿפ טייקיטעט יד
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 טינ ,ןכַאז ןוֿפ ןכַאלֿפרעביײא יד ףיוא ןטֿפערק עשימעכ ןוֿפ גנוקריו רעד ךרוד

 ןשַאװעגּפָא דלַאב ןרעװ ןלייט עטרעדנעעג יד לַײװ ,ןקרעמַאב וצ קרַאטש

 ,סינ סע טזָאלרעד ןעמ רעבָא ןעװ ,ןֿפוא רעדנַא ןַא ףיוא ןבירעגּפָא רעדָא

 ןעלרעכעדב:ןייטש יד ,ןרוטקורטס עטריצילּפמָאק ךרע יֿפל ןעמוקסורַא ןלעװ

 . טינ .ןליּפשַײב עקידרעװקרעמ עקינייא ןטלַאהטנַא ןײטשּפַארט ןצרָאװש ןוֿפ

 ןרָאװעג טרעדנעעג ױזַא זיא סָאװ ,ּפַארט לקיטש ַא ןעניֿפעג ןעמ ןעק ןטלעז

 ךעלטנעוו עזיול עכעלטע ןוֿפ טײטשַאב סע זַא ,רעטצוו ןוֿפ גנוקריוו רעד ךרוד

 ןגעלעג יא ןײטש םעד ןוֿפ קיטש ַא ןעװ .עלעביצ ַא ןוֿפ ךעלטעלב יד יװ

 -עמלגער-טינ עקיטנַאק ןוֿפ ךעלטַײה עגױזַא ייר עצנַאג ַא ןעמ טניֿפעג ,קִיור

 ,ןטכיש עטסקינײװעניא יד ןיא עדנור רעמ זיב ךעלטַײה עכעלרעסיוא עקיס

 עסַאמ עקידהליחּתכל יד קידנכַײלגרַאֿפ ,ןטימ ןיא רָאג עדנור ןצנַאג ןיא ןוא

 רעדעי סָאװ ,ךעלטַײה עטרירטנעצנָאק ןוֿפ עּפורג רעד טָא טימ ןייטש םעד ןוֿפ

 ?ײשרַאֿפ רעביא םּתסה ןמ ,עקירעביא יד ןוֿפ םרָאֿפ ןיא ןדײשרַאֿפ זיא סנייא

 יװ ,עיצַארטסוליא עקיטנעק ַא רימ ןגירק ,עיציזָאּפמָאקעד ןוֿפ ןדנַאטשוצ ענעד

 ירעסיוא ךרוד קימרָאֿפליֿפ רעּפרעק רעקימרָאֿפניא ןַא טרעװ טַײצ רעד טימ

 | ,גנוקריוו רעשימעכ רעכעל

 ןיא סױרַא ךיוא ךיז טזַײװ ןקיטרַאנײא םעד ןוֿפ טיײקידנעטשַאב-טינ יד

 ןופ טײטשַאב יז ןעװ ,עסַאמ ַא ןיא קיניײװעניא ךיז ןכַאמ סָאװ ,ןעגנורעדנע יד

 ךעלכלייט יד .םענייא ןיא ןדנובעגֿפױנוצ ףיײטש טינ ןענַײז סָאװ ,ןלייטלצנייא

 טלײטעגרעדנַאנוֿפ ךַײלג ןוא טרעדנוזעגּפָא טינ לָאמ ןייק ןבַײלב ץַאזּפָא ןַא ןוֿפ

 ?לָאטשירק יװ רעדָא ןָא ךיז ןעלמַאז יז .ךיז ןזַײװַאב יז וו ,טײקיסילֿפ רעד ןיא

 רָעדָא ,ךעלכלייט לָאצ ערע:העגמוא ןַא טלַאהטנַא יז ןוֿפ רעדעי סָאװ ,רענרעק

 ערעסערג ַא ךָאנ טלַאהטנַא רעדעי סָאװ ,ךעלטניב ןיא ףיונוצ ךיז ןבַײלק ייז

 ּפָא ןוֿפ סעצָארּפ רעד ןוא ,עסיורג ַא זיא טײקיסילֿפ עסַאמ יד ווו ןוא ;לָאצ

 טײװ ךַײלג ךעלטניב יד טָא טינ ךיז ןטלַאה ,רעמַאזגנַאל ַא זיא ךיז ןצעז

 סע זַא ,ןגָאז וצ טניימ סָאד .סעּפורג ןיא ןלַאֿפעצ רָאנ ,ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא

 יד ןשיװצ ןטלַאהעג רעירֿפ ךיז טָאה סָאװ ,סנַאלַאב רעד טרעטשעצ טרעוו

 ןטלַאהעג רעירֿפ ךיז טָאה סָאװ ,טנַאלַאב רעד ךיוא ןוא ,ךעלקערב עטײרּפשעצ

 .ךיז ןקינײארַאֿפ ךעלקערב יד עכלעוו ןיא ,סעּפורג יד ןשיווצ

 ךיז קרַאטש ןיא טזָאלעצ ,ןֿפָאטש עקידנריזילַאטסירק-טינ ךיז עסיוועג

 העש רעבלַאה ןייא ןוֿפ ןשמ ןיא סױרַא ןזַײװ ,ןטיײקיסילֿפ עקידנּפעװסױא

 םוצ ,ביוא .ןֿפוא םענעבעגעג םעד ףיוא ןעמוק סָאװ ,ןעגנורעדנע ייר עצנַאג ַא

 זיב ,טפַאנ ןיא קַאלעש ןוָאלעצ ןוֿפ טכַאמעג) רוטילָאפ-קַאלצש לסיב ַא ,ליּפשַײב

 ןלעװ ,ריּפַאּפ לקיטש ַא ףיוא ףױרַא ךיז טסיג (םערק יװ טכידעג טרעװ סע

 עקידלקניװליֿפ ןזײװַאב ךיז דלַאב רוטילָאּפ רעד ןוֿפ ךַאלֿפרעביײא םעד ףיוא

 לסַאמ רעד ןוֿפ סעגערב יד םורַא טשרעוצ ךיז ןזַײװַאב טָאװ ,ןעגנולײטנַײא

 טָא ןעמ טעז זָאלג-רעסערגרַאֿפ ַא רעטנוא .רעטנעצ םוצ סיוא ךיז ןטײרּפש ןוא

 לאעגערגענּפָא ןטַײז רֶעמ רעדָא ףויֿפ ןוֿפ ןענָאגילָאּפ עקיסעמלגערמוא יד
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 ןוֿפ ןדנַאר טַײז רעדעי ףיוא ןבָאה סָאװ ,סעיניל עלעקנוט טימ ךיז ןשיװצ
 ןרעו ,סעגערב עטסקינייװעניא ערעייז טכיירג ףָאטש רעמ ןעוו ,רילָאק ןרעלעה א
 ,ןענָאגילָאּפ יד ןוֿפ םיחטש יד ףיוא ףױרַא ןכירק ןוא רעטיירב טַאזגנַאל ןדנַאר יד
 ןרעדעי ןוֿפ רעטנעצ ןיא קעלֿפ רעצרַאװש ַא יװ רעמ טיג טבַײלּב סע זיב
 ,ןגיובעגסיוא ןענָאגילָאּפ יד ןוֿפ ןצענערג יד ןרעװו טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא
 ןלעטש ןוא ןעמַאזוצ טקירדעגֿפױגוצ ךעלקעז עדנור יו סיוא ייז ןעצז ףוסל ןוא
 ץּפורג ַא וצ (טייקכעלנע ןַא יו רעמ טינ רעבָא) טייקכעלנע ענדָאמ ַא 8
 טײקיטרַאניײא ןוֿפ רעוונָא רעכיג א סױרַא ךיז טזַײװ ָאד ,ךעלרעמעק ץעטרילעקונ
 ןעמוק סע ּוװ ,לטַײה ַא ךיז טרימרָאֿפ סע סָאװ ,סנטשרע ; םינֿפוא ירד ףיוא
 ןיא ,ןענָאגילָאּפ יד ךיז ןרימרָאֿפ סע סָאװ ,סנטייווצ ; ןעגנורעדנע יד טָא רַאֿפ
 טסַארטנָאק ַא טרעװ סע סָאװ ,סנטירד ןוא ;ןַײא ךיז טלייט לטַײה סָאד עכלעוו
 ,עניילק ןענַײז ןוא ירֿפ ךיז ןרימרָאֿפ יז ּוװ ,דנַאר םַײב ןענָאגילַאּפ יד ןשיווצ
 .רעטעּפש ןעמוק ןוא רעסערג ןענַײז עכלעוו ,רעטנעצ ןיא סָאװ יד ןוא

 .ײשרַאֿפ ףיוא ןרָאװעג טרירטסוליא ָאד זיא סָאװ ,טייקידנעטשַאב-טינ יד
 ענעדײשרַאֿפ יד סָאװ ,טקַאֿפ םעד ןוֿפ אצויילצוּפ ַא רָאלק זיא ,םינֿפוא ענעד
 ענעדײשרַאֿפ וצ טצעזעגסיוא חרכהב ןענַײז טַאגערגַא ןקיטרַאנײא ןדעי ןוֿפ ןלייט
 ,עמוס ןיא רעדָא טרָאס ןיא רעדָא ןדיײשרַאֿפ ןענַײז סָאװ ןטֿפערק -- ןטֿפערק
 חחרכהב ייז ןזומ ,ןטֿפערק ענעדײשרַאֿפ וצ טצעזעגסיוא ןענַײז ייז דלַאב יוװ ןוא
 לד ןוא קינייװעניא ןוא ןסיורד ןוֿפ ןתוכַיײש יד ,ןרעוו טרעדנעעג ןדיישרַאֿפ
 םעד ןַײא ןסילש סולֿפנַײא ןוֿפ ןלַאװק עקלײברעד יד וצ טייקטגעָאנ עקידכרעב
 תומּכ ןיא רעדָא תוכיא ןיא ןדיײשרַאֿפ ןענַײז עכלעוו ,ןסולֿפנַײא ןוֿפ םענֿפױא
 ,עג ןלעװ ןעגנורעדנע ענעדײשרַאֿפ זַא ,סיוא טמוק אליממ ,עדייב ןיא רעדָא
 עקידנסיורד ןוֿפ טסולֿפנַײאַאב ןדײשרַאֿפ ןרעוו סָאװ ,ןלייט יד ןיא ןרעװ ןֿפַאש
 ,ןטֿפערק
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 ןרזחרעביא ךיז זומ סעצָארּפ רעד זַא ,רָאלק זיא םימעט עכעלגע רעביא

 2ףפיד ןרעוו עכלעוו ,ןלייטלצנייא ןוֿפ סעּפורג ערענעלק יד ןוֿפ רערעדעי ןיא
 ערענעלק יד טָא ןוֿפ ערעדעי ,ןטֿפערק עקידנריציֿפידָאמ יד ךרוד טריצנער
 ןקריו סָאװ ןסולֿפנַײא יד קידגגלָאֿפ ,עּפורג ץלעניגירָא יד יװ ךַײלג ,סעּפורג
 ןיײגרעבירַא זומ ,ןלייט עריא ןוֿפ סנַאלַאב םעד ןרילרַאֿפ זַײװכעלסיב זומ ,ריא ףיוא
 ,דנַאנַאכָאנ רעטַײװ ױזַא ןוא ,דנַאטשוצ ןקימרָאֿפליֿפ ַא ןיא ןקימרָאֿפנײא ןַא ןוֿפ

 רעבירַא עקיטרַאנײא סָאד ןומ רָאנ טינ זַא ,רָאלק תמאב זיא ןוֿפרעד
 ץנעדנעט ַא ןבָאה זומ עקיטרַאנײא רעמ סָאד זַא רָאנ ,ןקיטרַאנייא-טינ םעד ןיא
 טָאטשנָא ,סצנַאג זיא סע רעסָאװ ַא ןעוו .קיטרַאניײא רעקינייװ ןרעוו וצ לָאמעלַא
 ךיז ןדייש סָאװ ,ןלייט ןוֿפ טײטשַאב ,סיוכרוד קיטרַאנײא טולָאסבַא ןַײז וצ
 תעב סָאװ ,ןלייט יד טָא ןוֿפ רערעדעי בױא ;ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא רעטנוא
 ךיז ןיא קיטרַאנײא רע זיא לייט ערעדנַא וצ ךַײלג טינ סָאװטע זיא רע
 רעליבַאטס:טינ ַא ןיא ךיז טניֿפעג ייז ןוֿפ רערעדעי יו יַֹזַא ןיא -- ןיילַא
 ןילַא םיא רָאנ טינ םיא ןיא רָאֿפ ןעמוק סָאװ ןעגנורעדנע יד ןזומ ,גָאװכַײלנ
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 יװ קימרָאֿפליֿפ רעמ עצנַאג סָאד ןכַאמ קיטַײצנַײלג רָאנ ,קימרָאֿפליֿפ ןכַאמ

 ןיא ןשרָאֿפכָאנ רעטציא ןֿפרַאד רימ סָאװ ,ּפיצנירּפ רענײמעגלַא רעד .רעירֿפ

 רעדייא ,ןעניז ןרעטיירב ַא לסיב ַא ןֿפוא םעד ףיוא טָאה ,ןעגנודנעװנָא ענַײז

 יד טָא ןגערֿפּפָא טינ ןעק ןעמ ,לטיּפַאק םעד טָא ןוֿפ לטיט םעד ןיא טגיל סע

 ץעגרע ןיא טריטסיסקע טײקיטרַאנײא ענעמוקלוֿפ ןייק סָאװ דנורג ןֿפױא ןסולש

 טינ זיא רעדָא זיא ,ןָא ןבייה רימ ןכלעוו טימ ,דנַאטשוצ רעד ַײס םערָאװ ,טינ

 יער ַא וצ ןריֿפ סנייא ץלַא זומ סעצָארּפ רעד ,טײקיטרַאנײא רענעמוקלוֿפ ןוֿפ

 .טײקיטרַאנדײשרַאֿפ רעװיטַאל

 ימוא רעקיכַאֿפַײרד ַא טימ טלײטעגרעדנַאנוֿפ ןענַײז ןרעטש יד .0 5

 םעד ןשיװצ טסַאוטנָאק רעקיטנעק ַא ןַארַאֿפ ןיא סנטשרע .טייקיסעמלגער

 רעד ןוֿפ טרּפ ןיא ,ןעלמיה יד ןוֿפ ןלייט ערעדנַא ןוא געווכלימ םעד ןוֿפ ךַאלֿפ

 ןטסַארטנָאק עקיטייווצ ןַארַאֿפ ןענַײז סע ,ןטרָאד טעז ןעמ סָאװ ןרעטש לָאצ

 עקיד ענַײז טָאה רעכלעװ ,ָאֿפוג געווכלימ םעד ןיא טרָאס ןקיבלעז םעד ןוֿפ

 ןיא ּוװ ,ללכב םיחטש עשלמיה יד ןיא םוטעמוא ךיוא יו ,רעצעלּפ עניד ןוא

 זיא סע ןוא .ערעדנַא ןיא יו ןרעטש רעמ ןַארַאֿפ ןענַײז ןטנגעג עקינייא

 ןוֿפ גנולמַאזֿפיױנוצ ַא ןיא טיײטשַאב סָאװ ,טסַארטנָאק טרָאס רעטירד ַא ןַארַאֿפ

 רעד ןיא טײקיטרַאנדײשרַאֿפ רעד טָא ץוחַא .סעּפורג עניילק ןיא ןרעטש

 דיישרעטנוא םעד קידנטכַארטַאב טינ ,ללכב ןרעטש יד ןוֿפ גנולייטרעדנַאנוֿפ

 ןעװ ,טײקיטרַאנדײשרַאֿפ ערעטַײװ ַא סױרַא ךיז טזַײװ ,ןטרָאס ערעייז ןיא

 קֿפס ילב ןעמוק סָאװ ,רילָאק רעייז ןיא םיקוליח יד טול ייז טריציֿפיסַאלק ןעמ

 ןיא ןעמ טניפעג ןרעטש עלעג תעב ַײבעג ןשיזיֿפ רעייז ןיא םיקוליח ןוֿפ

 עיולב יד ןוא עטיור יד םוטעמוא טינ ןעמ טניֿפעג ,ןעלמיה יד ןוֿפ ןלייט עלַא

 ןרעטש עיולּב ןוא עטיור יד ּוװ ,ןטנגעג עסיורג ןַארַאֿפ ןענַײז סע :ןרעטש

 רעשּפיה ַא ןיא ךיז ןעניֿפעג עיולב יד ּוװ ,ןטנגעג ערעדנַא ,ןטלעז ץנַאג ןענַײז

 2ליֿפ ךַײלגרַאֿפ ןיא ןענַײז עטיור יד ּוװ ,ןטנגעג ערעדנַא רעדיוװ ןוא ,לָאצ

 . רימ ןעניֿפעג גנוטַײדַאב רעכעלנע ןַא ןוֿפ טייקיסעמלגערמוא ןייא ךָאנ .קילָאצ

 וצ רעכיז ץנַאג ןרעהעג סָאװ ףָאטש ןוֿפ סעיצַאגערגַא -- סעלובענ יד ןיא

 יד םערָאװ .ןַײז טינ לָאז רעטקַארַאכ רעייז סָאװ ,םעטסיס:ןרעטש רעזדנוא

 רָאנ ,גנוטײרּפשרַאֿפ רעייז ןיא טײקיטרַאניײא עטסנעלק יד טינ ןבָאה סעלובענ

 םורַא ּוװ ןטלעז ןוא לקריצכלימ םעד ןוֿפ ןסולָאּפ יד םווַא ךַײרלָאצ ןענַײז

 .ךַאלֿפ ןַײז

 זַאב ןיא סע עכלעװ ַא ןבעג ןעגעק לָאז ןעמ ,טינ טרַאװרעד רענייק

 רעד ןוֿפ דנורג ןֿפױא רוטקורטס רעקיזָאד רעד ןגעװ גנורעלקרעד עטמיטש

 סָאד .עועטָאּפיה רעדנַא זיא סע רעכלעװ ַא רעדָא עזעטָאּפיה:עיצולָאװע

 ?םוא זַא ןעניימ וצ דנורג ַא סעּפע זיא ,ןטרַאװרעד ןעק ןעמ סָאװ ,עטסכעה

 ןיא ןעמוקעגרָאֿפ ןטלָאװ ,ןטרָאס ענױזַא ןוֿפ ץלַא ןוֿפ רעכיג ,ןטייקיסעמלגער

 ,ןעמוקעגרָאֿפ זיא עיצולָאװע ןַא זַא ןָא טמענ ןעמ ביוא ,עיצולָאװע ןוֿפ גנַאג
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 טלָאװ ,דנורג ַאזַא ןבעגוצנָא ןרעװ טרעדָאֿפעגֿפױא טלָאװ סָאװ ,רענייא רעדעי
 סָאװ ןוֿפ ,ףָאטש רעד זַא ,ןעמעננָא לָאז ןעמ ביוא זַא ,ןריטנעמוגרַא טנעקעג
 הליחּתכל זיא ,ןעײטשַאב סרעּפרעק עשלמיה ערעדנַא עלַא ןוא ןרעטש יד
 רעדייא וליֿפַא חטש ןרעסערג ַא ךס ַא רעביא םרָאֿפ רעטיײרּפשעצ ַא ןיא ןעוועג
 .טינ יד טלָאװ ,רעטציא טמעניױַאֿפ םעטסיס:ןרעטש רעזדנוא סָאװ חטש רעד
 ןבַײלב לָאז ףָאטש רעד זַא ,טזָאלרעד טינ ןקיטרַאניײא םעד ןוֿפ טיײקידנעטשַאב
 טנַאלַאב רעטולָאסבַא ןייק ָאטינ זיא סע ןעװ .דנַאטשוצ םענעגייא םעד ןיא
 טקריװעג ןבָאה ךעלקיטש ענעֿפרָאװעצ יד עכלעװ ךרוד ,ןטֿפערק יד ןשיװצ
 ןַא ןיא ןַײז טגעקעג טינ טָאה סנַאלַאב ַאזַא ןוא) ןועדנַא םעד ףיוא רעגייא
 טלָאמעי זַא ,ץזַײװַאב טנעקעג רע טלָאװ ,(ןצענערג טָאה סָאװ עיצַאגערגַא
 ןיא ןעגנורעדנע אליממ ןוא ,גנוגעװַאב ןעמוקסױרַא טזומעג חרכהב טלָאװ
 ,גנולײטרעדנַאנוֿפ רעד

 ןיא זַא ,ןעװעג טלָאװ טנעמוגרַא םעד ןיא טירט רעקידרעטַײװ רעד
 ַא ןעוועג טלָאװ גנוטלַאהֿפיױנוצ רעכַאװש ןוא טייקרעטיש ַאזַא ןוֿפ ףָאטש ַא
 םעד וצ יװ טוג ױזַא ,טעטיװַארג ןוֿפ סרעטנעצ עלַאקָאל יד וצ גנוגעװוַאב
 עכעלניילק ַא קידנכיורבעג ,ןעעז רימ יװ טקנוּפ ,רעטנעצ:טעטיװַארג םענײמעגלַא
 ךעלטניב ןיא ףיונוצ ךיז ןבַײלק ץַאוּפָא ןַא ןוֿפ ךעלקערב יד זַא ,עיצַארטסוליא
 טלָאװ רע ,ןדָאב םוצ רעטנורַא ןלַאֿפ ײז סָאװ טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא
 ןוא עטסנעלק יד ןטלָאװ ןרעדנַא םעד ןיא יװ לַאֿפ ןייא ןיא זַא ,ןעגנירד טנעקעג
 ,סעּפורג ןיא ןלייטנַײא ךיז זַײװכעלסיב טזומעג סעיצַאגערגַא עלַאקָאל עטשרע
 --- טעטיװַארג ןוֿפ רעטנעצ םענעגייא ריא וצ ךיז טרירטנעצנָאק ערעדעי סָאװ
 ןיא .בַאטשסָאמ ןרעסערג ַא ץלַא ןיא ןרזחרעביא ךיז זומ סָאװ ,סעצָארּפ ַא
 ןביוהעגנָא ךיז לָאמ ןייא טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב ַא זַא ,ץעזעג םעד טימ םּכסה
 רעקידרעטַײװ רעד ןוֿפ הביס ַא אֿפוג ןילַא טרעװ ,גנוטכיר רעסיוועג ַא ןיא
 יד זַא ,ןעגנירד טנעקעג רעטַײװ רע טלָאװ ,גנוטכיר רענעי ןיא גנוגעװַאב
 ץנעדנעט ַא ןבָאה ןלעװ ,ןֿפוא םעד ףיוא סױרַא ןעמוק סָאװ ,ןטײקנדײשרַאֿפ
 | ,טלוב רעמ ץלַא ןרעװ וצ

 ןעמוק וצ טקיטכערַאב םיא ןטלָאװ ןּפיצנירּפ עשינַאכעמ עטלעטשעגטסעֿפ
 טכַײל ןוֿפ טעסַאמ עקיסעמלגערמוא יד טָא ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד זַא ,סולש םוצ
 טעטיװַארג ןוֿפ רעטנעצ ןכעלטֿפַאשניימעג רעייז וצ ףָאטש ןרַאלובענ ןטריגערגַא
 ןוֿפ ,הֿביֿבס רעד ןוֿפ דנַאטשרעדיװ םעד ךרוד ,עקינילמורק ןרעוו עלַא ןזומ
 ענעמיקעגֿפױא רעירֿפ ןיוש יד תמחמ זַא ןוא ;טצעזעגּפָא ךיז ןבָאה יז רעכלעוו
 .עװַאב עקינילמורק עשירענגעג יד ןבָאה ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ עקיסעמלגערמוא
 ןעיירד ַא ןיא ןקידנע ךיז ,ןטֿפערק ןוֿפ עיציזָאּפמָאק יּפ.לע ,טזומעג ןעגנוג
 טייקירעװש ןָא טלָאװ רע .םעטסיס-ןרעטש רעקידהליהּתכל רעד ןוֿפ ךיז
 טַײװ ױזַא זומ טֿפַארק עלַאגוֿפירטנעצ ענערָאװעג יד זַא ,ןזַײװַאב טנעקעג
 ןייק טינ טזָאלרעד סע זַא ,עיצַאגערנַא רענײמעגלַא ןוֿפ סעצָארּפ םעד ןרעדנע
 טַײצ רעד טימ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרעטש יד ןוֿפ גנולײטרעדנַאנוֿפ עקימרָאֿפנײא
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 ןעעז רימ יװ  ,טסַארטנָאק ָאזַא ןעמוקסורַא טזומעג טָאה סע זַא --- טרימרָאֿפ

 ןעיצ טנעקעג טלָאװ רע .ןעלמיה עקירעביא יד ןוא זַײרקכלימ םעד ןשיװצ

 סעצָארּפ םעד ןיא םיקוליח זַא ,סולש ןטקיטכערַאּבמוא .טינ םעד רעטַײװ

 יטינ רעד ןוֿפ ןעמוקעגסױרַא אמּתסמ ןטלָאװ עיצַארטנעצנָאק רעלַאקָאל ןוֿפ

 -עגלַא רעד םורַא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,ןעגנוגנידַאב עשיזיֿפ יד ןשיװצ טייקכַײלג

 םעד וצ ןוא ,ּוװשרעדנַא ךיז ןעניֿפעג סָאװ יד ןוא עיצַאטָאר ןוֿפ סקַא רעניימ

 .ַאב טרימרָאֿפ ךיז ןבָאה סע יװ םעד ךָאנ זַא ןבעגוצ טנעקעג רע טלָאװ

 ןוֿפ ןטייקיסעמלגערמוא עטרעסערגרַאֿפ קידנעטש יד ןטלָאװ ,ןרעטש ערעדנוז

 ןעזסיוא סָאד ןֿפַאשעג ,תוביס עקיבלעז יד ןוֿפ ןעמוק עכלעוו ,גנולײטרױַאֿפ

 ערענעלק ןוא ערעסערג יד ןיא ןעלמיה יד ףיוא טעז ןעמ סָאװ ,סעטַאל ןוֿפ

 ,םיחטש : ןרעטש

 עקידנכיירג טַײװ ענױזַא טימ ןבענּפָא טינרָאג ךיז ָאד רעבָא ןֿפרַאד רימ

 וצ זיולב גונעג זיא טנעמוגרַא םעניײמעגלַא םעד ןוֿפ ןקעווצ יד רַאֿפ .תוריקח

 זיא יז ןעוו וליֿפַא ,ףָאטש ןטײרּפשעצ ןוֿפ עסַאמ עכעלדנע עדעי זַא ,ןזַײװַאב

 טנעקעג טינ טָאה ,םעטסיס-ןרעטש עצנַאג רעזדנוא ןרימרָאֿפ וצ גונעג סיורג

 ,טייקדנור עטולָאסבַא ןייק קידנבָאה טינ זַא ;גָאװכַײלג רעליבַאטס ַא ןיא ןַײז

 עירטעמיס עטולָאסבַא ןייק ןוא ַײבעג ןיא טײקיטרַאנײא עטולָאסּבַא ןייק

 ןעמוקרָאֿפ עיצַארטנעצנָאק ריא זומ ,ןטֿפערק עקידנסיורד עֶלַא וצ תוכַײשב

 ןוֿפ ןעזסיוא עקיטציא סָאד זיא רעבירעד זַא ןוא ;קיסעמלגערמוא רעמ ץלַא

 טימ קימיטשנַײאמוא טינ ,ןלייטרוא ןענעק רימ טַײװ יו ףיא ,ןעלמיה יד

 אצוי .לעוּפ ַא יװ טמוק סָאװ ,עיצולָאװע רעניײמעגלַא ןַא ןוֿפ עזעטָאּפיה רעד

 .ןקיטרַאנײא םעד ןוֿפ טייקידנעטשַאב .טינ רעד ןוֿפ

 רערַאלובענ רעד ןוֿפ םרָאֿפ רעטצענערגַאב רעמ רעד וצ קידנעײגרעטנורַא

 ַא ךרוד ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא םעטסיס-ןענוז יד זַא ,טלַאה סָאװ ,עזעטָאּפיה

 עיצַארטענצנָאק עקיזָאד יד זַא ,קידנעמצננָא ןֹוא ;עיצַארטנעצנָאק רעקיטרַאלּפַאטש

 דִיַארעֿפס ןקידנעיירד ךיז ַא ןֿפַאשעג טָאה סע זַא ,טַײװ ױזַא טכיירגרעד טָאה

 עקידרעטַײװ עכלעװ ,ןטכַארטַאב טציא רימ ןלעוװ --- ףָאטש ןרַאלובענ ןוֿפ

 .ןקיטרַאניײא םעד ןוֿפ טייקידנעטשַאב .טינ רעד ןוֿפ ןעמוקסיורַא ןזומ סאצוי :לעוּפ

 ריא ןיא קיסעמכַײלג טינ ,רוגיֿפ ןיא קישטַאלּפ ןרָאװעג זיא עסַאמ יד ןעוו

 :עּפמעט רעייז ןיא קיסעמנכַײלג טינ ,ךַאלֿפרעביײא ןוא רעטנעצ ןוֿפ טייקטכידעג

 ןלייט עריא רעכלעוו טימ ,טייקדניוװשעג רעד ןיא קיסעמכַײלג טינ ןוא רוטַאר

 ןֿפורנָא טינ רעמ יז ןעמ ןעק ,סקַא רעכעלטֿפַאשגיײמעג רעייז םורַא ךיז ןגעװַאב

 צסַאמ יד סָאװ ,ןעגנורעדנע עקידרעטַײװ יד ןענעק רעבירעד ןוא } קיטרַאנײא

 ןיא ןילב ץעזעג םענײמעגלַא םעד ןרירטסוליא ,עצנַאג סְלָא סױרַא טזַײװ

 רעקינייװ ַא וצ ןקיטרַאנײא רעמ ַא ןוֿפ ןעגנורעדנע ןעגַײז ייז סָאװ ,ךרע םעד

 ןעניֿפעג ןעמ ןעק טרָאס םעד טָא ןוֿפ ןעגנורעדנע יד ,דנַאטשוצ ןקיטרַאניײא

 קיטרַאנײא ךָאנ ןענַײז סָאװ ,עריא ןלייט ענױזַא ןוֿפ סעיצַאמרָאֿפסנַארט יד ןיִא

 .ןיילַא ךיז ןיא
 5. ,4 חד
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 לעשירָאטַאװקע רעד זַא ,סַאלּפַאל ןוֿפ סולש םעד ןָא ןעמענ רימ ביוא
 ןיא טעװ דלָארעֿפס ןקידנעיצֿפױנוצ ךיז ןוא ןקידנעיירד ךיז םעד סָא ןוֿפ לייט
 טינ גונעג סיורג ,טֿפַארק עלַאגוֿפירטנעצ ַא ןעמוקַאב ןעלּפַאטש עקידרעטעּפש
 טיירד רע ןכלעװ םורַא ,רעטנעצ םוצ ךיז ןרעטנעגרעד וצ םיא ןוָא?רעד וצ
 םעד ןוֿפ ןלייט עטסקינײװעניא יד ךרוד ןטניה ןוֿפ ןבַײלב ױזַא טעװ ןוא ךיז
 םעד ןיא ןעניֿפעג רימ ןלעװ ,ןעיצֿפױנוצ ןיא ךָאנ ךיז ןטלַאה סָאװ  ,דַיָארעֿפס
 ,פיצנירּפ םעד ןוֿפ ליּפשַײב ןשירֿפ ַא גניר ןטלײטעגּפָא םעד טָא ןוֿפ לרוג
 ,ףָאטש ןקיזַאג ַא ןוֿפ טײטשַאב סָאװ ,גניר ַאזַא .סיוא ןשרָאֿפ רימ סָאװ
 .ץגּפָא ךיז טָאה רע תעב ,קיטרַאנײא טולָאסבַא ןעוועג וליֿפַא טלָאװ רע ביוא
 ,גָאװכַײלג ןַײז ןטלַאהוצנָא ידּכ ,רעטַײװ ןבַײלב טינ ױזַא רע ןעק ,טלייט
 ןוֿפ םיא ףיוא גנוקריװ רעד ןיא טײקימרָאֿפנײא ענעמוקלוֿפ טעמּכ ַא ןַײז זומ
 סָאװ ,גנוטלַאהֿפױנוצ יד לַײװ ,טעמּכ ןגָאז ןזומ רימ) ןטֿפערק עכעלרעסיוא עלַא
 רעייז ןריזילַארטיינ וצ גונעג ןַײז ןעק ,טָאה ףָאטש רערעטיש רעייז ַא וליֿפַא
 סע ןעװ .ךעלנַײשרָאװ טינ רעייז זיא סָאד ןוא ,ןטֿפערק עקידנקריװ עניילק
 ,טנעלרעסיוא יד ןוא עכעלרעניא יד ,ןטֿפערק יד ןשיווצ טײקכַײלג ןייק ָאטינ זיא
 יד ּוװ ,ןטקנוּפ עכעלטע רעדָא טקנוּפ ַא ןַײז ןומ ,גניר ַאזַא ףיוא ןקריװ סָאװ
 טקנוּפ ַא --- וװשרעדנַא רעדייא רעכַאװש זיא ןלייט ענַײז ןוֿפ גנוטלַאהֿפיונוצ
 רעשמ ךיז טָאה סַאלּפַאל .ןסַײררעביא ךיז טעװ רע ּוװ ,ןטקנוּפ עקינייא רעדָא
 טעװ ןוא ץַאלּפ ןייא ןיא רָאנ ןסַײרעצ ךיז טעװ גניר רעד זַא ,ןעװעג
 סָאד -- הרעשה עקידקֿפס ַא יװ רעמ זיא סָאד רעבָא ,ךיז ףיוא ןלַאֿפנעמַאזוצ
 ןייק סָאװ ,טעטירָאטױא ןַא ןוֿפ ,סײװ ךיא יו ,גנוניימ יד סנטסקינייװ זיא
 ,גניר רעסיורג ַאזַא .עקיטנַײה יד ןשיװצ ָאטינ ןיא םיא רַאֿפ רערעסערג
 ןכערבעצ ךיז זומ ,ףָאטש םענעטלַאהעגֿפױנוצ - ךַאװש ַאזַא ןוֿפ טײטשַאב סָאװ
 ,ןלייט ערערעמ ןיא

 סַאלּפַאל סָאװ ,טַאטלװװער רעכעלדנע רעד זַא ,ןקיטרַאנײא םעד ןוֿפ טייקיד .נעטשַאבמוא רעד ןוֿפ ןעגנירדסורַא ץלַא ךָאנ ןעמ ןעק ןגעווטסעדנופ
 ןליֿפַא לָאז ןעמ ןעװ םערָאװ .ןעמוקרָאֿפ עקַאט טעוװ ,טגָאזעגסױרָאֿפ טָאה
 ;עצ ןיא גניר ַאזַא עכלעװ ףיוא ,ףָאטש ערַאלובעג רעקיטש יד זַא ,ןעמעננָא
 זַא ,טײקטַײװ ןוא סיירג רעייז ןיא ךַײלג ױזַא ןעוועג ןענַײז ,ןרָאװעג ןסיר
 ךיז טגײל סָאוװ ןטֿפערק עכַײלג יונעג טימ ערעדנַא יד ענייא וצ ןעיצ לז
 ץכעלרעסיוא ןוֿפ גנוקריוו עכַײלג-טינ יד ךָאד טלָאװ ,(לכש ןֿפױא טינ ןיטולחל
 טלָאװ סע ןוא ,גָאװכַײלג רעיײז ןרעטשעצ טזומעג ךעלדַײמרַאֿפמוא ןטֿפערק
 ןטלָאװ רעקיטש עטנעָאנ יד ּוװ ,ןטקנופ ערערעמ רעדָא טקנופ ןייא ןעוועג
 גנולײטּפָא יד זַא לָאמ ןייא .ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא ןליײטּפָא ךיז ןביױהעגנָא
 יד ןוֿפ גנוריּפורג ַא וצ רעכיג ץלַא טריֿפעג סע טלָאװ ,ןבױהעגנָא ךיז טלָאװ
 טַײצ רעד טימ טלָאװ טַאטלוזער רעכעלנע ןַא זַא ,רָאלק זיא סע ןוא .סעסַאמ
 .ןיב ,טרימרָאֿפ ןֿפוא םעד ףיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,סעפורג יד ןיא ןעמוקרָאֿפ
 ,עסַאמ רעקיצנייא ןַא ןיא ןסָאגעגֿפױנוצ ךיז ךעלדנע ןטלָאװ ייז ןענַאװ
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 -ַאב רימָאל ,עימָאנָארטסַא רעװיטַאלוקעּפס ןוֿפ טיבעג סָאד קידנזָאלסױא

 סנטשרע ןעמ ףרַאד ָאד ןוא .טציא טריטסיסקע יז יװ ,םעטסיס:ןצנוז יד ןטכַארט

 .רעירֿפ םעד וצ ךּפיהל טייג רע זַא ,ןעניימ ןעק ןעמ סָאװ ,טקַאֿפ ַא ןקרעמַאב

 םורַא ןעגניר עקידנריטסיסקע ץלַא ךָאנ יד זיא סָאד -- טנעמוגרַא ןקיד

 טָאה ןעמ סָאװ ,גניר רערַאלובענ רעטסקיניײװעניא רעד לעיצעּפס ןוא ,ןרוטַאס

 ןעגניר עכעלרעסיוא יד סָאװ רַאפ ,אישק רעד ףיוא .טקעדטנַא קירוצ גנַאל טינ

 עסיורג ךַײלגרַאֿפ ןיא יד זַא ,ץוריּת רעד זיא ,גָאװכַײלג רעייז ןָא ןטלַאה

 וצּפָא גונעג ןַײז טלָאװ ףָאטש ןדילָאס רעדָא ןקיסילֿפ ַא ןוֿפ גנוטלַאהֿפיױנוצ

 רערַאלובענ ַא סָאװ סָאד ןוא .ןסירעגּפָא ןרעװ וצ ץנעדנעט עטכַײל ַא ןטלַאה

 םעד ּפָא טינ תמאב טנקייל ,טײקצנַאג ןַײז ןטלַאהֿפױא ןענעק ָאד לָאז גניר

 ןרעדנוזַאב ץנַאג םעד רעטנוא רָאֿפ טמוק סָאד תויה ,סולש ןקידרעירֿפ

 ןביא ןעגניר עכעלרעסיוא יד סָאװ ,ןטֿפערק עשירטעמיס ענעי ןוֿפ סולֿפנַײא

 ,םיא ףיוא סיוא

 טמוק קילב ןטשרע ןֿפױא שטָאכ זַא ,ןקרעמַאב וצ יַאדּכ עקַאט זיא ָאד

 ןוֿפ דנַאטשוצ ַא זַא ,ערעל רעד וצ ךּפיהל טייג םעטסיס:ןרוטַאס יד זַא ,סיוא

 רָאג סע טיג ,גָאװכַײלג רעליבַאטס:טינ ַא ןוֿפ דנַאטשוצ ַא זיא טײקיטרַאנײא

 .ערעל רעקיזָאד רעד ןוֿפ גנוקיטעטשַאב ערַאברעדנוז ַא טייקכעלקריו רעד ןיא

 זיא סע ןוא ,ןעגניר ענַײז טימ שירטנעצנָאק ץנַאג טינ זיא ןרוטַאס םערָאװ

 ןעװעג ןטלָאװ ןעגניר ענַײז ןוא רע בוא זַא ,ןרָאװעג ןזיװַאב שיטַאמעטַאמ

 יד תויה :ױזַא ןבַײלב טנעקעג טינ ײז ןטלָאװ ,טגיילעגסיוא שירטנעצנָאק

 :רַאֿפ ַא ֹוצ טריֿפעג יז טלָאװ ,עקידנעטשַאב ןייק טינ זיא תוכילש עקיטרַאניײא

 ןגעוו ןענָאמרעד וצ ךיז זדנוא טניד טקַאֿפ רעד טָא ןוא ,תוכַײש רעקיטרַאנדײש

 .םעטסיס-ןענוז רעצנַאג רעד ןיא םוטעמוא ןעעז רימ סָאװ ,טקַאֿפ ןכעלנע ןַא

 רעדָא רעמ ןענַײז ,ןטילעטַאס ןוֿפ ַײס ,סעטענַאלּפ יד ןוֿפ ַײס ,סעטיברָא עלַא

 ןוא ,זַײרק רענעמוקלוֿפ ןייק טינ זיא יז ןוֿפ רענייק ,שירטנעצסקע רעקינײװ

 גגעק .ןסּפילע ןרָאװעג דלַאב יז ןטלָאװ ,ןזַײרק ענעמוקלוֿפ ןעוועג ןטלָאװ יז ןעוו

 טניימ סָאד .ןטעטירטנעצסקע ןֿפַאשעג ךעלדַײמרַאֿפמוא ןטלָאװ ןעגנורעטש עקיטַײז

 .עקיטרַאנדײשרַאֿפ ןיא ןעגנַאגעגרעביא ןטלָאװ ןתוכילש עקיטרַאניײא יד ,ןגָאז וצ

 .ּפַאטש רעד ןגעװ טדערעג לָאמ ליֿפ ױזַא ןיוש ןבָאה רימ ,151

 זַא ,דרע רעטציהעצ הליחּתכל רעד רעביא ערָאק ַא ןוֿפ גנורימרָאֿפ רעקיטרַא

 זיא רעבָא רעירֿפ .רעדיװ סע ןענָאמרעד וצ קירעביא רַאֿפ ןטלַאה ןעק ןעמ

 ,ֿיצנירּפ םענײמעגלַא םעד טימ גנודניברַאֿפ ןיא ןוָאװעג טכַארטַאב טינ סע

 'נעװטינ ַא יװ ןרעװ טריטָאנ סע זומ ָאד .רעטציא ןריטוקסיד רימ סָאװ

 םעד ןיא ,ןקיטרַאנײא םעד ןוֿפ טײקידנעטשַאבמוא רעד ןוֿפ אצוי.לעוּפ רעקיד

 םענייא רימ ןבָאה דרע רעד ןוֿפ ךַאלֿפרעגײא םעד ןוֿפ ןרעוו טרַאה ןוא ןליקּפָא

 ןליּפשַײב עקיטכיװ טסכעה יד ןוֿפ םענייא יװ טוג ױזַא ,עטסכַאֿפניײא יד ןוֿפ

 סָאװ ,דנַאטשוצ ןקימרָאֿפליֿפ ַא וצ ןקימרָאֿפנײא ןַא ןוֿפ גנורעדנע רענעי ןוֿפ
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 ןליט ענעדײשרַאֿפ עריא סָאװ םעד ךרוד ,עסַאמ רעדעי ןיא רָאֿפ טמוק

 ,ןעגנוגנידַאב ענעדיײשרַאֿפ וצ טצעזעגסיוא ןענַײז

 לייט ןטסקינײװעניא ןוא ןטסקינייװסיױא םעד ןוֿפ דיישרעטנוא םעד וצ

 יד ןוֿפ םענייא ןבעגוצ רימ ןזומ ,ןעמוקעגסױרַא יױזַא זיא סָאװ דרע רעד ןוֿפ

 רעטעּפש טכַאמ אֿפוג לייט רעטסקינייװסיא רעד סָאװ ,םיקוליח עטלוב טסכעה

 עכלעוו וצ ,ןעגנוגנידַאב יד ןטלָאװ ,הביס רעקיבלעז רעד רעביא ךיוא ,ךרוד

 עלַא ןיא ךַײלג ןעוועג ,טצעזעגסיוא זיא דרע רעד ןוֿפ ךַאלֿפרעבײא רעד

 ןלייט עסיוועג סָאװ רַאֿפ ,דנורג רערָאלק ןייק ןעוועג טינ טלָאװ ,ןעגנוטכיר

 זַא רעבָא ,ןלייט עקירעביא יד יו שרעדנַא טנענַאמרעּפ ןרעװ לָאז עריא

 ןכעלרעסיוא טּפיוה םעד ֹוצ ןֿפוא ןכַײלג ַא ףיוא טצעזעגסיוא טינ זיא יז יו

 :ןדײשרַאֿפ טרעדנעעג ןלײטטּפױה עריא ןרעװ ,ןוז רעד ,טֿפַארק ןוֿפ רוקמ

 רעד ןָא ךיז טבייה ,ּפָא ךיז טליק ןוא רעקיד טרעװ ערָאק יד יװ ױזַא

 .ַאוקע ןוא עשירַאלָאּפ יד ןשיװצ ,טמיטשַאב יוזַא זיא סָאװ ,טסַאוטנָאק
 ,ןטנגעג עשירָאט

 ,דרע רעד ןוֿפ םיקוליח עשיזיֿפ עקיטנעק טסכעה יד טָא טימ ןעמַאזוצ

 ,ןקיטרַאנײא םעד ןוֿפ טײקידנעטשַאבמוא רעד ןוֿפ רָאלק ץנַאג ךיז ןעמענ סָאװ

 ןרעלקרעד ךיז ןזָאל עכלעוו ,םיקוליח עשימעכ ךס ַא ןעגנַאגעגנָא ךיוא ןענַײז

 ױזַא יד יצ ,עגַארֿפ יד ןבײהֿפױא טינ ןלעװ רימ ,ןֿפוא ןקיבלעז םעד ףיוא
 :עגֿפױנוצ אֿפוג ןיײילַא ,ןעניימ עקינייא יװ ,ןענַײז ןֿפָאטש עכַאֿפניײא ענעֿפורעג

 .ּפָא טינ ןענעק רימ עכלעוו ,ןטנעמעלע) ןטנעמעלע עטנַאקַאבמוא ןוֿפ טצעז

 ,רעדנוזַאב טריטסיסקע ןבָאה עכלעוו רעבָא ,ץיה רעכעלטסניק ךרוד ןרעדנוז

 רימ סָאװ ץיה יד רעדייא ,רעסערג ןעוועג זיא דרע רעד ןוֿפ ץיה יד ןעוו

 רעזדנוא רַאֿפ גונעג זיא ,עגַארֿפ יד קידנבײהֿפױא טינ --- (ןריצודָארּפ ןענעק

 ,טײקיטרַאנײא רעקידכרע-יֿפל רעד טָאטשנָא יװ ,ןזַײװַאב וצ קעוװצ ןקיטציא

 ןעװ ,ןַײז טזומעג טָאה סָאװ ,דרע רעד ןוֿפ ערָאק רעד ןוֿפ ,טכַארטַאב שימעכ

 ןליקּפָא ריא ןוֿפ ךשמ ןיא ןרָאװעג זיא ,ךיוח ןעוועג זיא רוטַארעּפמעט ריא

 .ֿםיונוצ רעדָא טנעמעלע רעדעי :טײקיטרַאנדײשרַאֿפ עשימעכ ערעסערג ַא ךיז

 יד ןשיװצ טײקיטרַאניײא ןַײז ןטלַאהנָא טנעקעג טינ טָאה רע יו ױזַא ,ץַאז

 ןיא ןלַאֿפנַײרַא טזומעג טָאה ,טֿפַאשהּבורק ןוֿפ ןעגנויצוצ עקימורַא ענעדײשרַאֿפ

 לסיב ַא גנורעדנע יד טָא ןטכַארטַאב רימָאל ,סעיצַאניבמָאק עקיטרַאנדײשרַאֿפ

 ,תויטרֿפב

 ץיה רעסיֹורג רעייז ַא ןיא זַא ,ןעניימ וצ תוביס עלַא ןַארַאֿפ ןענַײז סע
 וליֿפַא .ןדניברַאֿפ טינ ךיז ןטנעמעלע ןָא ןֿפור רימ סָאװ ןכַאז יד ןענעק
 ןדיישעצ ,ןעלטימ עכעלטסניק טימ ןֿפַאש ןענעק רימ סָאװ ,ץיה .ַאזַא רעטנוא
 ֿבור רעסיורג רעד ןוא ,ןטעטיניֿפַא עקרַאטש ןבָאה סָאװ ,עקינייא ךיז
 ערעקירעדינ ליֿפ רעטנוא טצעזעגרעדנַאנוֿפ ןרעוו ןצַאזֿפױנוצ עשימעכ ןוֿפ

 ןעו זַא ,ךעלנַײשרָאװמוא טיִנ סא סע טעז רעבירעד .,ןרוטַארעּפמעט

 ןענַײז ,טייקטציהעצ ןוֿפ דנַאטשוצ ןטשרע ריא ןיא ןעװעג ןיא דרע יד
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 טינ ןיוש רעבָא .סעיצַאניבמָאק עשימעכ ןייק ןעװעג טינ ןצנַאג ןיא רָאג

 יד זַא ,טקַאֿפ ןקידקֿפס.ילב םעד טימ ןבײהנָא רימָאל ,סולש םעד טָא קידנעיצ

 עכלעוו ןוא רוטַארעּפמעט רעטסכעה רעד ןיא ןריטסיסקע ןענעק סָאװ ,ןצַאזֿפיױנוצ

 יד תעב ,טרימרָאֿפ ךיז ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןַײז טזומעג רעבירעד ןבָאה

 ַאב ןענַײז סָאװ ,ןצַאזֿפיױנוצ ענױזַא ןעוועג ןענַײז ,טליקעגּפָא ךיז טָאה דרע

 קידנסילשנַײא -- ןדיסקָאטָארּפ יד ,ןעַײבעג עטסכַאֿפנײא יד ןוֿפ ןענַאטש

 סַאלק ַא יװ ןענַײז -- װ"זַאא ,ןֿפָאטשדרע ,ןענילַאקלַא יד ןעמָאנ םעד רעטנוא

 ךיז ןזָאל ייז ןוֿפ עטסרעמ יד :ָאד ןענַײז סָאװ ןצַאזֿפיונוצ עטסעֿפ טסכעה יד

 :ַאב סָאװ ,יד טָא ,ןֿפַאש ןענעק רימ סָאװ ץיה דַארג ןייק ןיא ןדיישעצ טינ

 ןענַײז ,ץַאזֿפױנוצ םעד ןכַאמ סָאװ ,טנעמעלע ןדעי ןוֿפ םָאטַא ןייא ןוֿפ ןעייטש

 רעקיניײװ דַארג ןייא זיולב ןענַײז --- טרָאס ןטטכַאֿפנײא םעד ןוֿפ סעיצַאניבמָאק

 .יישצצ רעמ ,קיטרַאנדײשרַאֿפ רעמ .,ןיילַא ןטנעמעלע יד רעדייא ,קיטרַאניײא

 עטכישעג רעד ןיא ןעמרָאֿפ עקידרעטעּפש רעבירעד ןוא ,ץיה ךרוד קידוװעד

 עכלצוו ןיא ,וו"זַאא ןדיסקָארעּפ ,ןדיסקָאירט ,ןדיסקָאיב יד ןענַײז ,דרע רעד ןוֿפ

 טימ טקיגײארַאֿפ ןענַײז ןעגיסקָא ןוֿפ ןעמָאטַא רעמ רעדָא ,ריֿפ ,ַײרד  ,ייווצ

 ןביג עכלעװ ,ןצלַאז יד .עזַאב רעדנַא ןַא רעדָא לַאטעמ ַא ןוֿפ םָאטַא ןייא

 רעמ רעדָא ףלעװצ ,ןעצ ,טכַא ,ןביז ,סקעז ,ףניֿפ ןוֿפ ןצַאזֿפיױנוצ זדנוא

 ןטלַאהסױא רעקינייװ ךָאנ ןענעק ,ןטרָאס רעמ טינ ביוא ,יײרד ןוֿפ ןעמָאטַא

 ;גדײשרַאֿפ רערעסערג ךָאנ ַא ןוֿפ ןצלַאזטַארדיה ןַארַאֿפ ךיוא ןענַײז סע ,ץיה

 ערעקירעדינ ליֿפ ַײב גנודיישעצ עזַײװלײט ַא ךרוד ןכַאמ עכלעוו ,טײקיטרַא

 .לּפָאט ןוא ןצלַאזרעּפוס עטריצילּפמָאק רעמ יד ןעמוק ייז ךָאנ ,ןרוטַארעּפמעט

 :טינ עכעלטע טימ ,וו"זַאא ,קיטֿפַאהדנַאטש רעקינײװ ךָאנ ןענַײז סָאװ ,ןצלַאז

 ,ןטעטיניֿפַא עכעלמיטנגייא בילוצ ךיז ןרעדָאֿפ סָאװ ,ןשינערָאװַאב עקיטכיוו

 רענײמעגלַא ןַא זיא סע זַא ,ןענעקייל טינ ,ךיא ביילג ,רעקימעכ ןייק טעװ

 טרעװ ןעגנוגנידַאב עכַײלג ַײב זַא ,סעיצַאניבמָאק עשינַאגרָא-טינ יד ןוֿפ ץעזעג

 ןוא .רעסערג טרעװ טײקטריצילּפמָאק יד סָאװ ,רענעלק טײקיטֿפַאהדנַאטש יד

 ,סרעּפרעק עשינַאגרָא ףיוא ןעיוב סָאװ ,ןצַאזֿפיױונוצ יד וצ רעבירַא ןעייג רימ ןעוו

 יעג רימ :ץעזעג םעניײמעגלַא םעד טָא ןוֿפ ןליּפשַײב רעמ ךָאנ רימ ןעניֿפעג

 .טײקיטֿפַאהדנַאטש רעקינייװ ןוא טיײקטריצילּפמָאק רעמ ןעניֿפ

 ןוֿפ ןעמָאטַא 482 ןוֿפ טײטשַאב ,ליּפשַײב םוצ ,ןעמובלַא ןוֿפ לכלייט ַא

 ,ײבעג ןיא טריצילּפמָאק רעמ ךָאנ זיא סָאװ ,ןירביֿפ .ןטרָאס ענעדיישרַאפ ףניֿפ

 ןוֿפ 2 ,ןעגָארטינ ןוֿפ 49 ,ןָאברַאק ןוֿפ ןעמָאטַא 298 לכלייט ןדעי ןיא טלַאהטנַא

 ,ןעמָאטַא 660 ןעמַאזצ -- ןעגיסקָא ןוֿפ 92 ןוא ןעגָארדיה ןוֿפ 228 ,רוֿפלוס

 ױזַא ןענַײז ןצַאזֿפױנוצ ײװצ יד טָא ןוא ,ןטנעלַאװיװקע טדערעג יונעג רעדָא

 .עּפמעט עקיסעמ ץנַאג ַײב טצעזעגרעדנַאנוֿפ ןרעוו ייז זַא ,קיטֿפַאהדנַאטש-טינ

 .שײלֿפ לקיטש ןטָארּבעג ַא וצ טמוק סע לֿפיװ ,ץיה ליֿפ ױזַא ונַײהד ,ןרוטַאר

 יװ ןצַאזֿפיױנוצ עשינַאגרָאמוא עסיוועג זַא ,םעד ןגעק ןגערֿפּפָא רשֿפא ןעק ןעמ

 .רעדנַאנוֿפ רעכיג ןרעװו דירָאלכ רענעגָארטינ ןוא ןעגָארדיה רעשיטערָאֿפסָאֿפ
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 ,תמא עקַאט ןיא סָאד .,ןצַאוֿפױנוצ עשינַאגרָא עטסרעמ יד רעדייא טצעזעג
 ,טנעמוגרַא רעזדנוא טימרעד ןקידעש טינ ןוא ןַײז הדומ סָאד ןעק ןעמ רעבָא
 רעמ ךיז ןטלַאה סעיצַאניבמָאק עכַאֿפנײא על ַא זַא ,טינ זיא עיציזָאּפָארּפ יד
 רעזדנוא ןלעטשוצטסעֿפ ידֹּכ .סעיצַאניבמָאק עטריצילּפמָאק על ַא רעדייא טסעֿפ
 ,טקַאֿפ ןכעלטינשכרוד ַא יװ ץזַײװַאב וצ קיטיינ זיולב זיא ,ריֿפסױא
 רוטַארעּפמעט רערעכעה ַא ַײב ןריטסיסקע ןענעק סעיצַאניבמָאק עכַאֿפנײא יד זַא
 ,טינ עגַארֿפ ןייק רָאג זיא םעד ןגעװ ןוא ,עטריצילּפמָאק יד רעדייא

 .רעבייא םעד ןוֿפ טײקיטרַאנדײשרַאֿפ עקיטציא יד זַא ,רָאלק זיא ױזַא
 ריא ןוֿפ גנורענעלקרַאֿפ יד ןעװ ,הנרדהב ןרָאװעג זיא דרע רעד ןוֿפ ךַאלֿפ
 --- ןעמרָאֿפ ַײרד ןיא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סָאד ןוא ;טוָאלרעד סע טָאװ ץיה
 רעד ןיא ,סנטייווצ ;ןצַאזֿפױנוצ עשימעכ ןוֿפ גנורעמרַאֿפ רעד ןיא ,סנטשרע
 ערעַײנ יד ןיא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ןטנעמעלע ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ לָאצ רערעסערג
 ןיא ,ןלָאצ.לֿפּכ ענעדײשרַאֿפ רעמ ןוא ערעכעה יד ןיא ,טנטירד ןוא ,ןצַאזֿפיונוצ
 ,ךיז ןדניברַאֿפ ןטנעמעלע עכַײרלָאצ רעמ יד עכלעוו

 גונעג זיא ץצזעג םענעבעגעגנָא םעד ןוֿפ עיצַארטסוליא ערעטַײװ ַא יו
 ,תויטרֿפב ייז קידנענעכײצַאב טינ ,ןסעצָארּפ עשיגָאלָארָאעטעמ יד ןֿפורועגָא
 ,דרע רעד ןוֿפ רעֿפסָאמטַא רעד ןיא ןעמוקעגֿפױא טַײצ רעד טימ ןענַײז סָאװ
 ,דנַאטשוצ ןקיטרַאנײא ןַא ןוֿפ גנורעטשעצ יד סיװַא ױזַא ךיוא ןוַײװ יז
 ןֿפא ןכַײלג:טינ ַא ףױא טצעזעגסיא ןַײז ןוֿפ טַאטלװער ַא זיא סָאװ
 .ןטֿפערק עכעלרעסיוא וצ

 רעבָא ,טריזינַאגרָא טינ זיא סָאװ ,ףָאטש לקיטש ַא טמענ . 8
 עטסקירעדינ יד ןוֿפ םענייא ןוֿפ רעּפרעק םעד ַײס --- ןריזינַאגרָא ךיז ןעק סָאװ
 ערעכעה יד ןוֿפ םענייא ןוֿפ לדנרעק העירז סָאד רעֹדֶא ןעמרָאֿפסנבעל
 ,טֿפול ןיא רעדָא רעסַאװ ןיא טגיל רע ,ןדנַאטשמוא ענַײז טכַארטַאּב ,ןעמרָאֿפ
 לָאז רע ּוװ רעבָא .רעטומ ןַײז ןוֿפ םזינַאגרָא םעד ןיא ךיז טניֿפעג רע רעדָא
 .רַאֿפ ַא ןיא ןלייט עטסקינייװעניא ןוא עקידנסיורד ענַײז ןעייטש ,ןגיל טיג
 יד ןוא ןעגיסקָא ,זַײּפש --- ןעגנולטימרַאֿפ עקימורַא יד וצ תוכַײש רענעדייש
 קַיור טגיל סע ַײס .ץלַא טינ ךָאנ זיא סָאד רעבָא ,ןלומיטס ענעדיײשרַאֿפ
 טגעװַאב סע ַײס ;סקיװעג ַא ןוֿפ טַאלב ַא ףיוא רעדָא רעסַאװ ןוֿפ טנורג ןֿפױא
 טגיל סע ַײס ןוא ,םרָאֿפ עטמיטשַאב עסיוװעג ַא קידנטלַאהנָא ,רעסַאװ ןיא ךיז
 עסיװעג זַא ,סיוא לָאמעלַא טמוק ,םענעסקַאװרעד ַא ןוֿפ ףוג ןיא קינייװעניא
 עקימורַא יד וצ ןֿפרָאװעגרעטוא רעמ ןענַײז ךַאלֿפרעבײא ןַײז ןוֿפ ןלייט
 ,טכיל וצ ןֿפָא רעמ ןלַאֿפ עקינייא ןיא --- ןלייט ערעדנַא רעדייא ןעגנולטימרַאֿפ
 ןבעװעג עכעלרעטומ יד וצ רעמ ןלַאֿפ ערעדנַא ןיא ןוא ןעגיסקָא רעדָא ץיה
 :רעירֿפ ןַײז ןוֿפ גנורעטשעצ ַא ןעמוקסרַא זומ ןוֿפרעד .ןטֿפַאז ערעייז ןוא
 רעדָא ,םינֿפוא ייווצ ןוֿפ םענייא ףיוא ןעמוקרָאֿפ ןעק סָאד .גָאװכַײלג רעקיד
 ןעגנולצוצ יד רֿבוג ןענַײז סָאװ ענױזַא ןענַײז ןטֿפערק עקידנרעטשעצ יד
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 סָאװ ,ןעגנורעדנע ענעי רָאֿפ ןעמוק סע ןוא ,ןטנעמעלע עשינַאגרָא יד ןֹופ
 סע יװ רעדָא ;עיציזָאּפמָאקעד ַא ,גנוצעזרעדנַאנוֿפ ַא סלַא טנַאקַאב ןענַײז

 טינ ןרעטשעצ סָאװ ,ןעגנורעדנע ענױזַא רָאֿפ ןעמוק סע ,ךעלטנייוועג טֿפערט

 ןענַײז סָאװ ןלייט יד :ןיולב ייז ןריציֿפידָאמ רָאנ ,ןצַאזֿפיױנוצ עשינַאגרָא יד

 .טרעדנעעג ןטסרעמ םוצ ןרעוו ,ןטֿפערק עקידנריציֿפידָאמ יד וצ טצצזעגסיוא רעמ

 ,ןליּפשַײּב עכעלטע ןעמענ רימ ןלעװ ,רָאלק סָאד ןכַאמ וצ ידּכ

 .ןעמַאנסיױא יו סא ןעעז סָאװ ,ןלַאֿפ יד ןריטָאנ רימ ןלעװ םדוק

 עכעלקרעמַאב ןייק טינרָאג רעדָא סױרַא ןזַײװ ןעמרָאֿפ עלַאמינַא עניילק עסיוועג

 טימ זױלב ןעזרעד ייז ןעק ןעמ זַא ,םיקוליח עלעקנוט ענױזַא רעדָא םיקוליח
 ףָאטש רעקיטרַא:עלעשז רעד טבַײלב ןדָאּפָאיר יד ַײב ,ןטייקירעװש עסיורג

 ןבָאה ייז ןוא ,ןבעל ןצנַאג רעייז ןיא טריזינַאגרָא טינ רעּפרעק רעייז ןוֿפ

 ערעייז סָאװ ,טקַאֿפ רעד טזַײװַאב סָאד יװ ,לטַײה קימורַא ןייק טינ וליֿפַא

 ןעוו ,ןעמַאזוצ ךיז ןצלעמשרַאֿפ ךעלקיציּפש עקיטרַא  םעדעֿפ עטצרַאטשעגסױרַא

 עריא סָאװ ,עבעמַא עשיֿבורק עטנעָאנ יד יצ .ערעדנַא יד ענייא ןָא ןריר יז
 ןוא ערעקיד ןוא לָאצ ןיא רעקנינייװ ןענַײז ךעלקיציּפש עטקעטשעגסױרַא

 ,ןרָאװעג ןבעגעגנָא סנטצעל זיא סע יװ ,טָאה ,ןעמַאזוצ טינ ךיז ןצלעמשרַאֿפ

 זַא ,רָאלק ןֿפוא לכב ןיא ,טינ רעדָא ,סועלקונ ַא טימ לטנעוו :לרעמעק ַא

 ןעייג זַײּפש ךעלקערב יד תויה ,רעּפַאנק ַא ןיא ןלייט עריא ןיא קוליח רעד

 ןיא יז טדַײנשעצ ןעמ ןעוו ןוא ,לייט ןקידנסיורד ןדעי ךרוד ריא ןיא ןַײרַא

 יד טָא שטָאכ ,זיא .עצנַאג סָאד רעירֿפ יו לקיטש רעדעי טקריװ ,ךעלקיטש

 ןסיורד םעד ןשיװצ רוטקורטס ןיא דיישרעטנוא ןייק טינ ןבָאה עכלעוו ,ןלַאֿפ

 ןייג וצ סיוא ןעעז ,דיישרעטנוא ןּפַאנק ַא רָאג רעדָא ,קינייװעניא םעד ןיא

 ןזַײװַאב עקיטכיװ ןתמא רעד ןיא ייז ןענַײז ,סולש ןקידרעירֿפ רעזדנוא וצ ךּפיהל

 טייקכעלמיטנגייא יד ןיא סָאװ םערָאװ ,סולש םעד ןוֿפ טייקיטכיר רעד רַאֿפ

 ךרוד ןכַאמ רעדילגטימ עריא !ןעָאזָאטָא רּפ יד ןוֿפ גנולײטּפָא רעד טָא ןוֿפ

 סױרַא טינ ןזַײװ ייז ,םרָאֿפ ןיא ןעגנורעדנע עקיסעמלגערמוא ןוא עקידנעטש

 לייט ַא ןעװעג רעירֿפ זיא סע סָאװ ,ןלייט ןוֿפ תוכַײש עקידנעטשַאב ןייק

 ,לסיֿפ קילַײװרעד ַא ּוװ ןוא ,ןסיורד ןיא טּפוטשעגסױרַא טרעװ קינייװעניא ןוֿפ

 סע סָאװ .טרירעגנָא קילעֿפוצ טָאה סע סָאװ ,ךַאז ַא סעּפע ןָא סע ךיז טלַאה

 יעניא ןגױצעגנַײרַא דלַאב טרעװ ,ךַאלֿפרעביײא םעד ןוֿפ לייט ַא רעטציא זיא
 ,םיא ןָא טּפעלקעגנָא ךיז טָאה סָאװ ןַײּפש לקערב ַא טימ ןעמַאזוצ ,קיניײװ
 .נעטשַאב ןייק טינרָאג רעדָא ןבָאה ןסיורד ןוא קינייוװעניא ןוֿפ ןעגנויצַאב יד

 עזעטָאּפיה רעזדנוא טול רעבָא ,קיטנעק קינײװ רעייז ןענַײז רעדָא ,טייקיד

 רעייז סָאװ ,םעד תמחמ רָאנ עכַײלג ןייק טינ ןלייט עכַײלג הליחּתכל יד ןרעו

 ןענעק רימ .עכַײלג ןייק טינ זיא ןטֿפערק עקידנריציֿפידָאמ יד עגונב עיציזָאּפ

 סָאװ ,םיאורב ַײב ןלייט ןיא טײקנדײשרַאֿפ ןייק ןטרַאװרעד טינ רעבירעד

 ,ןלייט ערעייז ןוֿפ עיציזָאּפ רעד ןיא םיקוליח עטלעטשעגטסעֿפ ןייק טינ ןבָאה

 רעד ּוװ ,ןלייט יד ןיא םיקוליח קינײװ רעייז ןטרַאװרעד ןזומ רימ ןוא
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 טקנוּפ זיא סָאד ןוא -- טמיטשַאב סָאװ ּפַאנק זיא עיציזָאּפ ןיא דיישרעטנוא

 .ןעניֿפעג רימ סָאװ

 .ַאב עװיטיזָאּפ ךרוד טקיטעטשַאב טרעװ זַײװַאב רעװיטַאגעג רעד טָא

 :עבעל ךעלקערב עקיטרַאעבעמַא יד טָא ןוֿפ רעבירַא ןעייג רימ ןעװ .ןזַײװ

 גנולײטרעדנַאנוֿפ עקידנעטשַאב ַא ןבָאה סָאװ ןעמזינַאגרָא וצ עלעשז רעקיד

 יד טימ ןעמיטש סָאװ ,ןבעװעג יד ןיא םיקוליח רימ ןעניֿפעג ,ףָאטש ןוֿפ

 ךיוא יװ ,ןעָאזָאטָארּפ ערעכעה עלַא ַײב ,עיציזָאּפ רעװיטַאלער ןוֿפ םיקוליח

 .עֿפיד עלַאטנעמַאדנוֿפ ַא רימ ןעניֿפעג ,ןסקיוװעג ןוֿפ ןעמרָאֿפ עטשרע יד ַײב

 םעד טכערּפשטנַא סָאװ ,טלַאה:יא:לרעמעק ַא ןוא לטַײה:לרעמעק ַא ןיא עיצַאיצנער

 יד רעטנוא ןענַאטשרַאֿפ טרעוו סָאװ ,ןדנַאטשמוא יד ןיא טסַארטנָאק ןכעלדנירג
 ןרעװ סָאװ ,יד ןוֿפ קידנעײגרעבירַא ,,"קינייוװעניא , ןוא ?ןסיורד, רעטרעוו
 עטסקירעדינ יד וצ ,ןעמזינַאגרָא עקידלרעמעקנייא סלַא טריציֿפיסַאלק טטָארּפ
 ױזַא ךיוא רימ ןקרעמַאב ,ךעלרעמעק עטלמַאזעגנָא ןוֿפ ןעײטשַאב סָאװ ,ענעי ןוֿפ
 ,ןדנַאטשמוא יד ןיא םיקוליח יד ןוא םיקוליח עלערוטקורטס ןוֿפ גנודניברַאֿפ יד
 ןוֿפ ןעמָארטש יד סָאװ ,ןעמָאװש יד ַײב זַא ,רימ ןעצז ןֿפּוא ןװויטַאגענ ַא ףיוא
 טייקטמיטשַאבמוא יד טכערּפשטנַא ,ןלייט ערעייז עלַא ךרוד ןעגנירד רעסַאװ-םי
 .מוא עטמיטשַאב ןייק ָאטינ ןיא סע סָאװ ,טקַאֿפ םעד עיצַאזינַאגרָא רעייז ןופ
 ןלייט עלַארטנעצ יד ןוא עטסרעסױא יד :ןעגנוגנידַאב יד ןיא טייקכַײלג
 יסיוא ןענַײז ייז ןדײשרַאֿפ קינייװ יוװ ,יײבעג ןיא ןדיײשרַאֿפ קיגיײװ ױזַא ןענַײז
 ,רימ ןעעז ןֿפוא ןויטיזָאּפ ַא ףיוא ןוא ,ןעגנולטימרַאֿפ עקימורַא יד וצ טצצזעג
 :עדינ ךיוא ןענַײז יז שטָאכ ,ןלָאקיסַאל ַאט יד יװ םרָאֿפ ַאזַא ןיא זַא
 ןלייט עטסקיגײװעניא ןוא עקידנסיורד ערעייז ןָא ייז ןטלַאה ,םיאורב עקיר
 סָאװ ,ַײבעג טסָארּפ ַא סױרַא ןזַײװ ןוא ןדנַאטשמוא עכַײלגמוא קידגעטש ןיא
 רעטנעצ םעד ןשיװצ ןתוכַײש עקיטשרע יד ןוֿפ ּפָא ךעלרעּפמַײשַאב טגנעה
 ןטעטעירַאװ עקיטכיװ ןוא עכַײרלָאצ ערעיײז עלַא :ךַאלֿפרעבײא םעד ןוא
 ןוֿפ גנונעדרָאנַײא עשירטנעצנָאק רעקינײװ רעדָא רעמ ַא סיֹרַא ןוַײװ
 .ןלייט ערעייז

 עטסקינייװסיוא יד רעכלעוו ךרוד ,עיצַאקיֿפידָאמ רעקיטשרע רעד טָא ךָאנ
 יוניש רעקידרעטַײװ רעד זיא ,עטסקינייװעניא יד ןוֿפ שרעדנַא ןרעװ ןבעװעג
 יד ןוֿפ לייט ןייא ןכלעוו ךרוד ,טייקיטכיוו ןוא טייקידנעטש ןוֿפ טרּפ ןיא
 טמיטש סָאד ןוא ;ןלייט עקירעביא יד ןוֿפ שרעדנַא טרעװ ןבעוועג עקידנסיורד
 .עג עקידנסיורד יד ןוֿפ לייט ןייא זַא ,טקַאֿפ ןלַאסרעװינוא טעמּכ םעד טימ
 עקירעביא יד יװ ןסולֿפנַײא עקידהֿביֿבס עסיװעג וצ טצעזעגסיוא רעמ זיא ןבעוו
 .קיטַײדַאב רעייז ןעמַאנסיױא עקיֿפיואנבױא יד ןענַײז רעירֿפ יװ ױזַא ָאד ,ןלייט
 ןקָאקָאטַאמעה יד יװ ,ןעמזינַאגרָא-ןסקיװעג עטסקירעדינ יד ןוֿפ עקינייא
 רעדָא םַײלש עסַאמ ַא ןיא קיסעמכַײלג ןגיל סָאװ ,ןקָאקָאטָארּפ ןוא
 םוש ןייק סױרַא טינ ןזַײװ ,יינש ןשיטקרַא םעד רעביא טיײרּפשעצ ןענַײז
 ןכַאלֿפרעביײא ערעייז ןוֿפ ןלייט עלַא ;ךַאלֿפרעביײא רעייז ןיא ןטייקנדיײשרַאפ
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 .ןעגנוגנידַאב ןוֿפ ןטסַארטנָאק עטמיטשַאב ןייק רעטנוא ןֿפרָאװעגרעטנוא טינ ןענַײז

 ןלייט ןייק טינ ןבָאה ,סקָאוולָאוו יד יװ ,ךעלערעה טימ סרעּפרעק עדנור יד

 םינ ןצק ןעמ ןוא ;ןליײט ערעדנַא וצ ךַײלג טִינ ןענַײז סָאװ ,ןסיורד רעייז ןוֿפ

 ?כיר עלַא ןיא ךיז ןעיירד יײז יװ ױזַא םערָאװ ,ןבָאה ןלָאז ייז ,ןטרַאװרעד

 עלעיצעּפס וצ ןֿפרָאװעגרעטנוא טינ רערצייז לייט ןייק זיא ,רעסַאװ ןיא ןעגנוט

 טקיטסעפעגוצ ןענַײז סָאװ ,ןעמזינַאגרָא וצ רעבָא ןעמוק רימ ןעוו ,ןעגנוגנידַאב

 ַאב יז תעב ,עיציזָאּפ רעסיוועג ַא ןיא ךיז ןטלַאה ייז רעדָא ,טרָא ןייא וצ

 :רעבײא ערעייז ןוֿפ טײקימרָאֿפנײא ןייק רעמ טינ רימ ןעניֿפעג ,ךיז ןגעוו

 םעד עגונב ןטּפױהַאב ןעק ןעמ סָאװ ,טקַאֿפ רענײמעגלַא טסבעה רעד ,ןכַאלֿפ

 בעװעג ןוא םרָאֿפ ןיא ךַײלג יװ זַא ,זיא ,םייח-ילעב ןוא ןסקיוװעג ןוֿפ ַײבעג

 יז ןלעװ ,ןסיורד םעד ןוֿפ ןלייט ענעדיײשרַאֿפ יד טשרעוצ ןַײז טינ ןלָאז סע

 ערעיײז ןוֿפ ןטײקכַײלג-טינ יד טימ ןעמיטש סָאװ ,ןטײקכַײלג-טינ ןעמוקַאב

 ןוֿפ לטעלב:העירז עקיוָאה סָאד ,ןעגנולטימרַאֿפ עקימורַא יד וצ ןתוכַײש

 ןיא רָאנ ןדײשרַאֿפ סע יא הגרדמ רעכעלנעװַאב ןַײז ןיא סָאװ ,טיֿפָאָאז ַא

 וצ טריסקיֿפ ןרעװ רָאנ ףרַאד ,ןבעוועג עטסקיניײװעניא ןוא עקידנסיורד ענַײז

 ןדײשרַאֿפ ַא ןגירק וצ ןָא ךַײלג טבייה ךַאלֿפ רעטשרעבייא ןַײז יװ ,דרע רעד

 יד ןוֿפ ס עמ עג עקיטרַאילקעד יד ,ךַאלֿפ ןטשרעטנוא ןַײז ןוֿפ ײבעג

 רעבָא ,ןטַײז עדייב ףיױא ךַײלג הליחתכל ןענַײז ןסקיוועג.יצנַאשרַאמ

 ךַײלג ײז ןבייה ,ףױרַא טַײז ןייא טימ דרע רעד ףיוא קילעֿפוצ ןלַאֿפ ייז ןעוו

 ךעלכעל עניילק ןוא טַײז רעטשרעטנוא רעד ףיוא ןעלצרָאװ ןעלקיװטנַא וצ ןָא

 יד טָא זַא ,קֿפס ילב טזַײװַאב סָאװ טקַאֿפ ַא :טַײז רעטשרעבייא רעד ףיוא

 טסַארטנָאק ןכעלדנירג םעד טָא ןרוד טמיטשַאב טרעוװ עיצַאיצנערעֿפיד עטשרע

 .ןעגנוגנידַאב יד ןוֿפ

 ,םייוניש יד ןרעװ ןעמזינַאגרָא ערעכעה יד ןוֿפ ערז רעד ןיא ,סיוװעג

 דלַאב ,ןקיטרַאניײא םעד ןוֿפ טיײקידנעטשַאבמוא רעד ךרוד טקעריד ןעמוק סָאװ

 ענױזַא .ּפיט.השורי םעד קידנעמעגנָא ןעמוק סָאװ ,םייוניש יד ךרוד טריקסַאמ

 .ַאגרָא ןסַאלק עלַא לב ךעלטֿפַאשניײמעג ןענַײז סָאװ ,רעבָא ןעגנורעדנע עירֿפ

 ,השורי ןוֿפ רָאטקַאֿפ םעד וצ ןרעװ ןבירשעגוצ טינ רעבירעד ןענעק ןוא ,ןעמזינ

 יעגכרוד טינ ךָאנ טָאה סָאװ ,ערז א .הרעשה רעד טימ ןצנַאג ןיא ןעמיטש

 .נייא ןוֿפ עפורג רעכעלדנור ַא ןוֿפ טײטשַאב ,םייוניש:גנולקיװטנַא ןייק טכַאמ

 םוטעמוא זיא גנולקיװטנַא רעד ןיא לּפַאטש רעטשרצ רעד .ךעלרעמעק עקיטרַא

 ךעלרצמעק יד ןוא ךעלרעמעק:דנַאר יד ןשיװצ דיישרעטנוא ןַא ןוֿפ ריֿפנַײרַא רעד

 םעד ךָאנ ,ךעלרעמעקײדנַאר יד ןוֿפ עקינייא .קיגיײװעניא םעד ןרימרָאֿפ סָאװ

 ןוימרָאֿפ ןוא ךיז ןטֿפעהַאב ,לָאמ ליֿפ ןטלָאּפשעג ןַאטנָאּפס ךיז ןבָאה ייז יו

 לטַײה סָאד ךיז טײרּפש ,ןָא טייג סעצָארּפ רעד טָא יװ ױזַא ןוא ,לטַײה ַא

 טלעטש יז רעדָא ,רעגיוז יד ַײב יװ ,עסַאמ עצנַאג יד דלַאב טקעדַאב ןוא סיוא

 עקיטכיװ ייװצ רימ ןבָאה ָאד ,ןעלגױֿפ יד ַײב יװ ,טַײצ עסיוועג ַא ּפָא ךיז

 ןשיװצ טרעװ טײקכַײלגמוא עְטשרע יד זַא ,זיא טקַאֿפ רעטשרע רעד ,ןטקָאֿפ
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 ,גנורעדנע יד זַא ,זיא טקַאֿפ רעטייווצ רעד ,קיניײװעניא םעד ןוא ןסיורד םעד
 ןצנַאג םעד רעביא קיטַײצניײא רָאֿפ טינ טמוק ,גנולקיװטנַא ןַײא טריֿפ סָאװ
 םורַא יז טמענ זַײװכעלסיב ןוא ץַאלּפ ןייא ןיא ןָא ךיז טבייה רָאנ ,ןסיורד
 טלָאװ ןעמ סָאװ ,ענױזַא טקנוּפ ןענַײז ןטקַאֿפ יד טָא .רעצעלּפ עקירעביא יד
 רעד ,ןקיטרַאנײא םעד ןוֿפ טײקיטֿפַאהדנַאטשמוא רעד ןוֿפ ןעגנירד טגעקעג
 לַײװ ,רעטנעצ ןוֿפ ןדײשרַאֿפ ןרעוו לייט רעדנַא ןַא יװ רעמ זומ ךַאלֿפרעבײא
 ךַאלֿפרעבײא םעד ןוֿפ ןלײט עלַא ןוא ;טגנידַאב ןדײשרַאֿפ טסכעה זיא רע
 טינ ןענעק יײז לַײװ ,קוליח םעד טָא ןזַײװסױרַא קיטַײצכַײלג טינ ןענעק
 רעטולָאסבַא ןַא טימ ןטֿפערק עכעלרעסיוא יד וצ טצעזעגסיוא ךַײלג ןַײז
 ,טײקימרָאֿפנײא

 .נָא עכעלנע ןַא טיג סָאװ ,טקַאֿפ רעניײײמעגלַא ןייא ךָאנ טבַײלב סע
 :ָאטסָאלב סע טֿפור ןעמ יװ רעדָא ,טכיש:ךעלרעמעק עקיגערב יד לֿפיװ : גנוזַײװ
 --ןטכיש ײװצ ןיא ךיז יז טלייטעצ דלַאב ,ןעמענרַאֿפ טינ לָאז ,עמרעד
 טימ ןָא ייז טֿפור ןעמ יװ רעדָא ,טכיש רעקימלײלש ַא ןיא ןוא עזָארעס ַא ןיא
 ייװצ יד ןוֿפ עטשרע יד .עמרעדָאדנע ןוא עמרעדָאטקע :ןעמענ ערעדנַא
 גנודניברַאֿפ ןיא טגיל סָאװ ,טכיש רעד ןוֿפ לייט םענצי ןוֿפ טרימרָאֿפ טרעוו
 םענעי ןוֿפ ךיז טרימרָאֿפ עטײװצ יד ;ןעגנלטימרַאֿפ עקימורַא יד טימ
 רעטסקינײװעניא רעד טימ גנודניברַאֿפ ןיא טגיל סָאװ ,טכיש רעד ןוֿפ לייט
 ,עיצַאיצנערעֿפיד רעקיטשרע רעד ךָאנ ,טסײה סָאד .לכלעג םעד ןוֿפ עסַאמ
 ךרוד טכַאמ ,רעטנעצ ןוא ךַאלֿפרעבײא ןוֿפ ,עשּפיח ַא רעקינײװ רעדָא רעמ
 .עניא ןַא ןיא עיצַאיצנערעֿפיד עקיטייווצ ַא לייט רעטשרעבייא רענערָאװעג רעד
 רָאלק זיא סָאװ ,עיצַאיצנערעֿפיד ַא -- לייט ןטסקיניײװסױא ןוא ןטסקינײװ
 ןקידרעטַײװ םעד טכערפשטנַא ןוא עקידרעירֿפ יד יװ טרָאס ןקיב לעז םעד ןוֿפ
 ,ןעגנוגנידַאב יד ןוֿפ טסַארטנָאק ןקיטנעק טטכעה

 ,םיצנירּפ רעד טָא טינ טיג ,ןרָאװעג ןזיװעגנָא ןיוש זיא סע יװ ,רעבָא
 ןייק ,ןבעגעג ָאד זיא סָאװ םרָאֿפ רעכַאֿפנײא רעד ןיא םיא טײטשרַאֿפ ןעמ יו
 ;רַאֿפ רע .גנולקיװטנַא רעשינַאגרָא ןוֿפ ןעגנונַײשרעד עקידמיטרּפ יד וצ לסילש
 ןטייקכעלמיטנגייא עשיֿפיצעּפס ןוא עניײמעגלַא יד ןרעלקרעד וצ ירמגל טלעֿפ
 עקיטכיװ רעמ ענעי עגונב רעטצניֿפ רעד ןיא רעביא ךיוא ודנוא טוָאל ןוא
 דנוא ןעק ּפיצנירּפ רעד ,ןסַאלק ןוא סעילימַאֿפ סיוא ןצנעכייצ סָאװ ,םיקוליח
 םעד ןיא ןדנַאטשמוא עכַײלג רעטנוא ךעלעייא ייווצ ןוֿפ סָאװ רַאֿפ ,ןגָאז טינ
 ןוֿפ זַא ,ליטּפער ַא ערעדנַא סָאד ןוא שיֿפ ַא ןרעװ סנייא לָאז לכַײט ןקיבלעז
 ןעמוקסורַא לָאז ,ןוה רעקיבלעז רעד ןוֿפ ןסעזעגסיוא ,רעייא ענעדײשרַאֿפ ייווצ
 רעד טול ןרעלקרעד טינ ןעק ןעמ סָאװ ,טקַאֿפ ַא זיא ,לדניה ַא ןוא לטנע ןַא
 ,טינ הרירב ןייק ָאד ןבָאה רימ .ןרָאװעג טכַארטַאב ןביוא זיא סָאװ ,עזעטָאּפיה
 רענעבעגעגרעביא ןוֿפ פיצנירפ ןטרעלקרעד:טינ םעד וצ ןעמוקנָא ןוומ רָאנ
 ךיז ןעלקיוװצסױרַא טָאה ערז עטריזינַאגרָא-טינ יד סָאװ ,טײקןעֿפ יד .השורי
 עֶלֶא רעביא טרזח רעכלעװ ,םוינַאגרָא םענעטקַאװרעד ןטריצילּפמָאק ַא ןיא
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 טוט יז ןוא ,םיטרּפ עטסנעלק יד ןיא זיב ןרעטלערוא יד ןוֿפ ןכיוטש-רעטקַארַאכ

 ןוֿפ ןעגנוגנידַאב עכַײלג ןייק טינרָאג ןיא טלעטשעג טרעוװ יז ןעוו ,וליֿפַא סע

 .* ןײטשרַאֿפ טינ רעטציא ןענעק רימ סָאװ ,טײקיעֿפ ַא זיא ,ןרעטלערוא יד

 ןייק סע טָאה ןעזסיוא ןֿפױא סָאװ ,ףָאטש ןוֿפ לכלייט שיּפָאקסָארקימ ַא זַא

 ,שטנעמ רעד זַא ,טרָאס ַאזַא ןוֿפ סולֿפנַײא ןַא ךיז ןיא ןבָאה לָאז ,טינ רוטקורטס

 ערגַאדָאּפ ןוֿפ ןדַייל םורָא רָאי קיצֿפופ ןיא סצוו ,ןעמוקסיורַא םיא ןוֿפ טעוו סָאװ

 ןעמ ביוא ,ךעלביילגמוא ןעוועג טלָאװ סָאװ ,טקַאֿפ ַא זיא ,עגושמ ןרעװ רעדָא

 .גָאט ןדעי ןוֿפרעד ןליּפשַײב ןעזעג טינ טלָאװ

 ןעניֿפעג רעטעּפש ןלעו רימ יו ,ןזַײװסױרַא ךיז לָאז סע רעבָא ביוא

 ןזַײװ ענעסקַאװרעד סָאװ ,םייוניש עטריצילּפמָאק יד טָא זַא ,ןעניימ וצ דנורג ַא

 ןטַאטלוזער ענעבעגעגרעביא השוריב ןוא עטלמַאזעגנָא םַאזגנַאל יד ןעגַײז ,סױרַא

 ןעגנורעדנע עטשרע יד ןיא ןעזעג טָאה ןעמ סָאװ םעד וצ ךעלנע ,סעצָארּפ ַא ןוֿפ

 סָאװ ,ןעגנורעדנע עשינָאירבמע יד וליֿפַא זַא ,ןעמוקסיוא טעוװ ,ערז רעד ןוֿפ

 *עגנָא םעד ןוֿפ ןטַאטלוזער עטַײװ ןענַײז ,סולֿפנַײא ןטנשריעג ןוֿפ ךיז ןעמענ

 ןסעברַא סָאװ ,ןעגנורעדנע עטכַײל יד זַא ,ןזַײװסױרַא ךיז לָאז .ץעזעג םענעבעג

 ענַײז וצ ןבעגעגרעביא ןרעוו ןוא ,םענעסקַאװרעד ןדעי ןוֿפ ןבעל ןיא סיוא ךיז

 ?טינ אֿפוג ןענַײז ,ןעגנורעדנע עקידרעירֿפ ענױזַא עלַא טימ ןעמַאזוצ רעדניק

 ,ןעגנוגנידַאב ןיא טײקכַײלג:טינ ןוֿפ ןֿפַאשעג טרעוו סָאװ ,ןלייט ןוֿפ טייקכַײלג

 ןוֿפ ךשמ ןיא סױרַא ךיז ןוַײװ סָאװ ,סעיצַאקיֿפידָאמ יד זַא ,ןעמוקסיוא טעוװ

 ןוֿפ ןטַאטלוזער עטקעריד זַײװלײט ןענַײז ,גנולקיװטנַא רעשינָאירבמע רעד

 עטקערידמוא זַײװלײט ןוא ןקיטרַאנײא םעד ןוֿפ טייקידנעטשַאבמוא רעד

 .םעד ןוֿפ ןטַאטלוזער

 םינּפ לֹּכ לע זיא ,ןָא ָאד ןעמענ רימ סָאװ ,עיציזָאּפ יד ןקיטכערַאב וצ ידּכ

 .צזעטָאּפיה עקיזָאד יד ןטלַאה רימ סָאװ רַאֿפ ,ןדנורג יד ןבעגוצנָא קיטיינ טינ

 ןעמזינַאגרָא בייהנָא יד סָאװ ,םייוניש עטלוב טסכעה יד זַא ,גונעג זיא סע

 יד ןוֿפ םיקוליח עקיטנעק טסכעה יד טימ ןעמיטש ,סױרַא םוטעמוא ןזַײװ

 ,גונעג זיא סע ,ןֿפרָאװעגרעטנוא ןענַײז ןלייט ערעייז עכלעוו וצ ,ןעגנוגנידַאב

 רימ סָאו ,קיגייװעגיא ןוא ןסיורד ןשיװצ טסַארטנָאק רעכעלטנייוועג רעד זַא

 סָאװ םעד ךרוד ,סעסַאמ עשינַאגרָאמוא ןיא ןֿפַאשעג טרצוו רע זַא ,ןסייוו

 זיא ,ןטֿפערק עכעלרעסיוא עכַײלג .טינ וצ טצעזעגסיוא ןענַײז ןלייט יד

 עלַא ןיא ךיז טזַײלװַאב סָאװ טסַארטנָאק ןטשרע םעד וצ לעלַארַאּפ גנערטש

 .סעסַאמ עשינַאגרָא

 ָאד ןבָאה רימ סָאװ ,ּפיצנירּפ רעד זַא ,ןוַײווּוצנֶא ךָאנ טבַײלב סע

 ,ןעמוינַאנרָא ןוֿפ ץוביק םעד ןיא ױזַא טקנוּפ ןעניֿפעגסױא ךיז טזָאל ,טרעלקרעד

 ,עיצקודניא רעד רַאֿפ ןלַאירעטַאמ ךס ַא ןבָאה רימ .ןימ ַא ףיונוצ טלעטש סָאװ

 רעטציא ןביג "םזילעדנעמ, ןוֿפ ןטקַאֿפ יד ןוא ערז רעד ןוֿפ רוטקורטס-ןעמָאזָאמָארב יז *

 ירעצעזרעביא רֶעד -- .טײקלעֿפ רעד טָא ןוֿפ שינעדנעטשראֿפ רעסעב ַא
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 ןסיוועג ַא ןיא קידנעטש טרעװ רָאנ ,קימרָאֿפנײא טינ טבַײלב ןימ רעדעי זַא
 רעד טָא זַא ,עיצקודעד רעד רַאֿפ דנורג ַא ָאד זיא סע ןוא ; קימרָאֿפליֿפ ךרע
 טכַארבעגסױרַא טרעװ טײקיטרַאנדײשרַאֿפ וצ טײקיטרַאניײא ןוֿפ גנַאגרעביא
 עכַײלג:טינ וצ ןֿפרָאװעגרעטנוא ןענַײז רעדילגטימ ענַײז סָאװ םעד ךרוד
 ןסקיוועג ןוא םייח .ילעב ןוֿפ ןימ ןדעי ןיא זַא ,טקַאֿפ רעד .ןדנַאטשמוא ןעייר
 םענייא ןיא ;ערעדנַא יד וצ ענייא ךַײלג ץנַאג טינ לָאמ ןייק ענלצנייא יד ןענַײז
 ןעגנערבוצסיורַא ןנעדנעט ַא ןַארַאפ זיא ןימ ןדעי ןיא זַא ,טקַאֿפ םעד טימ
 רַאֿפ סיזַאב ןטיירב גונעג ַא טיג ,ןטעטעירַאװ ןכַאמ וצ םיקוליח עקיטנעק גונעג
 רעטנַאקַאּב רעד ךרוד טקיטעטשַאב טרעוו רעדיװ עיצקודעד יד .,עיצקודניא רעד
 ַײב יו ,ּוו ,טמיטשַאב ןוא ךַײרלָאצ טסכעה ןענַײז ןטעטעירַאװ זַא ,גנורַאֿפרעד
 ןבעל ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד ,םייח .ילעב עקיבוטש ןוא ןסקיװעג עטריוויטלוק
 ןוא עטַײװ טסכעה ףיױא ןעגנוגנידַאב עלעניגירָא יד ןוֿפ ןדײשרַאֿפ ןענַײז
 ,םינֿפוא עכַײרלָאצ

 ,גנולטימרַאֿפ עצנַאג יד סלַא *בַײלקּפָא ןכעלריטַאנ, םעד ןטכַארטַאב רימ יצ
 טינ זיא ,טריֿפעגנַײא ןרעוו ןטעטעירַאװ רעכלעוו ךרוד ,עזַײװליײט ַא רָאנ רעדָא
 ַא ןוֿפ םויק רעד יװ ױזַא םערָאװ .,סולש םענײמעגלַא םעד רַאֿפ קיטכיוו
 ץוביק ןסיװעג ַא טימ עינָאמרַאה ןיא זיא ַײבעג ןַײז זַא ,טזַײװַאב טעטעירַאװ
 ריא ןוא טעטעירַאװ ַא ןוֿפ גנורעמרַאֿפ יד יװ ױזַא ;ןטֿפערק עקימורַא ןוֿפ
 ןוֿפ לייט רעדנַא ןַא ןוֿפ טצעזַאב ןעװעג רעירֿפ זיא סָאװ ,חטש ַא ןּפַאכרַאֿפ
 ןעגנוקריוו ענעדיײשרַאֿפ טַאהעג ןבָאה תֹוחוּכ עקימורַא יד זַא ,טניימ ,ןימ םעד
 ץַאלּפ םעד טמענרַאֿפ טעטעירַאװ יד ביוא זַא ,רָאלק סע זיא -- ןדייב ייז ףיוא
 טוט ,ערעדנַא ןיא טינ ןוא ןטנגעג עקינייא ןיא ןימ ןקידהליחּתכל םעד ןוֿפ
 ןדײשרַאֿפ זיא טנגעג ןייא ןיא תוחוּכ ןוֿפ ץוביק רעד לַײװ ,רַאֿפרעד סָאד יז
 ןוֿפ גנַאגרעביא םעד זַא ,רָאלק זיא סע ;טנגעג רעדנַא ןַא ןיא תוחוּכ יד ןוֿפ
 ענַײז סָאװ ,םעד ןוֿפ טמוק ןקיטרַאנדײשרַאֿפ ַא וצ דנַאטשוצ ןקיטרַאניײא ַא ןוֿפ ןימ
 ,ןטֿפערק ןוֿפ סעיצַאגערגַא ענעדײשרַאֿפ וצ טצעזעגסיוא ןענַײז ןלייט ענעדיײשרַאֿפ

 ץעזעג םענעבעגעגנָא םעד טָא ןלעטשוצטסעֿפ רעוװש זיא סע ,5 5

 טיירב וצ ןעוועג טלָאװ סָאװ ,זילַאנַא ןַא ןָא ןעגנונַײשרעד עקיטסַײג יד ןשיװצ

 יד ױזַא יו ,ןַײז וצ ףרַאד סע יװ ץזַײװַאב וצ ידּכ ,טייהנגעלעג רעד רַאֿפ

 ךרוד קיטרַאנדײשרַאֿפ ןרעװ ,עקיטרַאגײא הליחּתכל ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ ןדנַאטשוצ
 ןטלָאװ ,סיוא ןטעברַא ןטֿפערק ענעדײשרַאֿפ סָאװ ,ןעגנורעדנע יד ןיא םיקוליח

 .ןעגנורַאֿפרעד עטשרע יד ןוֿפ עיצַאזינַאגרָא יד ןבַײרשַאב יונעג טֿפרַאדעג רימ
 ןוֿפ גנולקיװטנַא יד זַא ,ןרָאװעג רָאלק טלָאװ ,ןָאטעג סָאד טלָאװ ןעמ ןעוו

 .גוזַאב ןיא גנולייטעצ ַא זיא ,םיטרּפ-טּפיוה עריא ןוֿפ םענייא ןיא ,ץנעגילעטניא

 טשימעגֿפױנוצ ןעוועג רעירֿפ ןענַײז סָאװ ,ןכַאז עכַײלג:טינ יד ןוֿפ ןּטַאלק ערעד
 ,ןסַאלקרעטנוא:רעטנוא ןוא ןסַאלקרעטנוא ןוֿפ ןרימרָאֿפ ַא --- סַאלק ןייא ןיא
 ךיז טזייל ןכָאז עטסּוװַאב ןוֿפ ץוביק רעטשימעגֿפיױנוצ רעקידרעירֿפ רעד ויב
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 ןשיװצ טײקיטרַאנדײשרַאֿפ עסיורג רעייז ַא טקיניײארַאֿפ סָאװ ,ץוביק ַא ןיא ףיוא

 .טימ יד ןשיװצ טײקיטרַאנײא רעקידנעטשלוֿפ ַא טימ סעטורג עקיכַאֿפליֿפ ענַײז

 ךרוד ןעגנַאגעגכָאנ ןטלָאװ רימ ליּפשַײב םוצ ןעו .עּפורג רעדעי ןוֿפ רעדילג
 ,ןסיװ ןוֿפ בעג ןטיירב םעד ןוֿפ גנוֿפַאש יד םיאורב עקידנגַײטשֿפױרַא יד

 רעד ףיוא זַא ,ןענוֿפעג רימ ןטלָאװ ,היאר רעד ךרוד ןעמוקַאב ןבָאה ייז סָאװ

 טכיל ןדיישרעטנוא יו טנעקעג טינ רעמ ןבָאה ןגיוא יד ןעו ,הגרדמ רעטשרע

 ןכַאז ענעעזעג ןוֿפ עיצַאקיֿפיסַאלק עכעלגעמ קיצנייא יד טָאה ,שינרעטצניֿפ ןוֿפ

 טרעװ טכיל סָאד ױזַא יװ ,ןֿפוא םעד ףלוא טיובעג זיא סָאװ ,ַאזַא ןַײז טזומעג

 ענױזַא זַא ,ןענוֿפעג ןטלָאװ רימ .טלעטשרַאֿפ טרעװ סע לֿפיװ ןוא טלעטשרַאֿפ

 ףיא ןלַאֿפ סָאװ ,סנטָאש יד טלײטעגנַײא ןטלָאװ ןענַאגרָאעז עטלקיװטנַא;טינ

 ןכַאז ענױזַא ןיא :ןטרָאס ייווצ ןיא זיולב (עניטער) לטַײה:עז ןרַאטנעמידור םעד

 ענַײז ןיא ַײברַאֿפ יז טייג שינעֿפעשַאב סָאד ןעו ,טרָא ןייא ףיוא ןעייטש סָאװ

 ןעמוק עכלעװ ,ןכַאז עכעלגעװַאב ערעדנַא ןיא ןוא ,ןעגנוגעװַאב .ענעגייא

 טלָאװ ױזַא ןוא ;טרָא ןייא ףיוא טייטש סָאװ ,שינעֿפעשַאב םעד וצ רעטנעענ

 ןוא עקידנעיטש ןיא ןּכַאז ענעעזעג ןוֿפ עיצַאקיֿפיסַאלק עניײמעגלַא רעייז יד

 תעב זַא ,ןענופעג ןטלָאװ רימ ,גנולײטנַײא עטשרע רָאג יד ןעװעג עכעלגעווַאב

 ,טכיל ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ ַא ןשיװצ ןדיישרעטנוא טינ ןענעק ןגיוא עטסכַאֿפנײא יד

 עסיורג ַא סָאװ ,גנולעטשרָאֿפ יד ןוא ,סױרַא טֿפור ךַאז עניילק עטנעָאנ ַא סָאװ

 ןענעק ןיוש ןגיוא עטלקיװטנַא רעמ לסיב ַא ןזומ ,ןטַײװ רעד ןוֿפ טכַאמ ךַאז

 גנולײטנַײא ערָאלק:טינ ַא ןעמוקסיורַא זומ ןוֿפרעד ןוא ,;דיישרעטנוא ַאזַא ןכַאמ

 ..ערעטַײװ ןוא ערעטנעענ ןיא ןכַאז עקידנגעװַאב ךיז סַאלק םעד ןיֿפ

 ךרוד ,היאר רעד ןוֿפ גנורעסעברַאֿפ ערעטַײװ יד זַא ,ןענוֿפעג ןטלָאװ רימ

 2וצ ַא ךרוד טײקטַײװ ןוֿפ גנוצַאשּפָא ערעסעב ַא ךעלגעמ טרעװ סע רעכלעוו

 עטלײטעגנַײא ןוא עטרעסערגרַאֿפ יד זַא ןוא ,ןסקַא עשיטּפָא יד ןוֿפ גנוסַאּפ -

 טזומעג ןבָאה ,ןכַאז ןוֿפ םרָאֿפ יד ןדיישרעטנוא וצ ךעלגעמ טכַאמ סָאװ ,עניטער

 ןיש ןענַײז סָאװ ןסַאלק יד וצ טיײקטמיטשַאב רעמ ןבעג וצ הלועּפ יד ןבָאה
 ןעײטשַאב סָאװ ןסַאלק ערענעלק ןיא ייז ןלייטוצנַײא ךיוא יו ,ןרָאװעג טרימרָאֿפ

 ױצ עדעי זַא ,ןענוֿפעג ךיוא ןטלָאװ רימ ןוא ,ןכַאז ענעדײשרַאֿפ רעקינייװ ןוֿפ

 ןריֿפ ױזַא טקנוּפ ןומ םישוח עקידנעמענרָאװ יד ןוֿפ גנורענַײֿפרַאֿפ ענעבעגעג

 ןצענערג יד ןוֿפ גנוֿפרַאשרַאֿפ ַא ןוא ןעגנולייטנַײא יד ןוֿפ גנורעמרַאֿפ ַא וצ

 יד ןעניֿפעג טנעקעג ןעמ טלָאװ דניקגיוז ןדעי ַײב ,גנולייטנַײא רעדעי ןוֿפ
 עקימורַא ןוֿפ ןקורדנַײא ןוֿפ ץוביק ןטשימעצ ַא ןוֿפ גנולדנַאװרַאפ עכעלנע

 .טַײװ ערעיײז ןיא רעטנוא ךיז ןדייש ייז יװ ,טנעקרעד טינ ןרעוװ סָאװ ,ןכַאז

 טינ ןענַײז סָאװ ,ןכַאז ןסַאלק ערעדוזַאב ןיא םרָאֿפ ןוא סיירג רעייז ,ןטייק

 .םיטרּפ ערעדנַא ענעדײשרַאֿפ ןיא ןוא יד ןיא ערעדנַא יד וצ ענייא ךַײלג

 יד זַא ,ץַײװַאב טנעקעג ןעמ טלָאװ ןרעדנַא םעד ןיא יװ לַאֿפ ןייא ןיא ןוא

 ךרע יֿפל ןוא םענעטלַאהעגֿפױנוצ טינ ,ןטמיטשַאבמוא ןטשרע םעד ןוֿפ גנורעדנע

 ?רַאֿפ וא םענעטלַאהעגֿפױנוצ ,ןטמיטשַאב ַא וצ זיב ןַײזטסּוװַאב ןקיטרַאניײא
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 ןוֿפ גנוקריװ רעד ןיא םיקוליח יד ןוֿפ ךיז טמענ ןַײזטסּוװַאב ןקיטרַאנדיײש
 ,םזינַאגרָא םעד ףיוא ןטֿפערק עכעלרעסיוא

 ,ןזַײװַאב טנעקעג טלָאװ ןעמ סָאװ ןוֿפ ,ןעגנונעכייצנָא עצרוק יד טָא
 םתסה ןמ ןלעװ ייז ,גונעג ןַײז ָאד זומ ,טבילרעד טלָאװ ץַאלּפ רעד ןעוו
 טעװ רעזעל רעדעי ןכלעװ ךרוד ,טנעמוגרַא ןַא וצ לסילש ןגונעג ַא ןבעג
 זיא עיצולָאװע רעקיטסַײג רעד ןוֿפ גנַאג רעד זַא ,ןלעטש ןדירֿפוצ ךיז ןענעק
 עקידרעטַײװ ַא סלַא .ץעזעג םענײמעגלַא םעד ןוֿפ ללּכה ןמ אצוי ןייק טינ
 ןעמ סָאװ ,עיצַארטסוליא ןַא ןבעגוצ ָאד ךיא לעװ טנעמוגרַא םעד וצ עציטש
 ,ללכב עיצולָאװע רעקיטסַײג ןוֿפ סעצָארּפ םעד ץוחַא ןײטשרַאֿפ ןעק

 טכַאמעג טָאה שזדירלָאק זַא ,רימ טגָאז ןעמ) ןרָאװעג טקרעמַאב זיא סע
 זַא ,(ץַאז ןקיזָאד םעד םיא ַײב ןענוֿפעג טינ בָאה ךיא םגה ,גנוקרעמַאב יד
 הליחּתכל ןבָאה עכלעו ,רעטרעװ ןעמוקַאב ךַארּפש ןוֿפ טירשרָאֿפ םעד טימ
 ,גנורעדנע ןַא -- ןעגנוטַײדַאב ענעדײשרַאֿפ ,ןעגנוטַײדַאב עקיבלעז יד טַאהעג
 ןשיווצ ,"עיצַאזימינָאניסעד , טרָאװ ןכעלקערש םעד טימ סיוא טקירד רע עכלעוו
 לַײװ ,רָאלק ןזַײװַאב טינ גנוטַײדַאֿב עטרעדנעעג יד ןעמ ןעק רעטרעװ עשימייה יד
 זיא סע רעדייא ,גנוטַײדַאב רעד ןיא דיישרעטנוא רעד ןביוחעגנָא ךיז טָאה ייז ַײב
 ןיא רעדָא ,רעטרעװ עטכַאמעג יד ןיא רעבָא ,רוטַארעטיל ַא ןעמוקעגּפױא
 ןעמ טניז ,ןכַארּפש ערעדנַא ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונעגנַײרַא ןענַײז סָאװ רעטרעוו
 עכעלטסַײג עטלַא יד ןיא .,ןזַײװַאב סע ךיז טזָאל ,רעכיב ןבַײרש ןביוהעגנָא טָאה
 ןשיגָאלָאמיטע ןַײז ןיא טכיורבעג 10150/62ת+ טרָאװ סָאד טרעװ ןטֿפירש
 סע טָאה ןדער םענועדָאמ םעד ןיא רעבָא ,רעקיביילגמוא ןַא :ןעניז
 601 4006 רעטרעװ יד ךיוא ױזַא ,ןעניז םעד טָא ןרָאלרַאֿפ ןצנַאג ןיא
 ,גנומַאטשּפָא רעייז טיול ןעמינָאניס עכעלטקניּפ ןענַײז עכלעוו ,0121614010ז ןוא
 "רָאטקעֿפלַאמ, טרָאװ םעד רעטנוא :ךיורבעג ןיא שימינָאניס דעמ טינ ןענַײז
 ןדיײשרַאֿפ טַײװ זיא סָאװ ,רעכערברַאֿפ רעטּפשמרַאֿפ ַא טציא רימ ןעיײטשרַאֿפ
 ַײב טָאה קז00006 טרָאװ סָאד ."רעודלוויא, טרָאװ םענוֿפ ןעניז םעד ןוֿפ
 ,ןעיצסיוא רעדָא ןועגנעלרַאֿפ וצ :גנוטיײדַאב עקיטשרע ןַײז סעדילקייא
 / טשינרָאג ןבָאה קזס0ט06 ןוֿפ ןעגנוטַײדַאב עטלקיװטנַא ליֿפ עקיטציא יד רעֿבָא
 רעדָא ןרע גנ על ר ַא 8 ןוֿפ ןעגנוטַײדַאב יד טימ סכעלטֿפַאשניײמעג
 טרָאװ סָאד טכַאמ טסנידנכריק ןשינַאקילגנַא םעד ןא ,ןעיצסיוא
 טניימ סָאװ ,ןעניז ןקידהליחּתכל ןַײז ןיא קורדנַײא םענדָאמ ַא טעסטסתז
 סָאװ ,ןעניז ןטריזילַאיצעּפס םענרעדָאמ ןַײז ןיא טָאטשנָא ,רעירֿפַא ןעמוק
 יד רעבָא ןזָאלרעד וצ טינ ,ןטלַאהוצּפָא ידּכ רעירֿפַא ןעמוק טניימ
 ,עקיבלעז יד ןענַײז רעטרעװ יד ּוה ,יד ןענַײז ןלַאֿפ ענעדײשטנַא טסכעה
 ,ט846/ שס ןוא קס 3006 רעטרעװ יד ןיא יװ ,ןדנוברַאֿפ שרעדנַא רָאנ

 טניימ ערעדנַא סָאד ;לשמל ,םױב ַא רעטנוא ןייג טניימ עטשרע סָאד
 ןטלָאװ טכַארטַאב שיטילַאנַא שטָאכ ,לשמל גָאטײװ ןדייל ,ןכַאמכרוד
 ?רעביא ןלָאז רעטרעװ יד ןעװו ,עקיבלעז סָאד טניימעג ןקורדסיוא עדייב יד
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 ,גנוטַײדַאב רעייז טרעדנעעג ױזַא טָאה רעבָא טייהנייועג יד ,ןיצוו טלעטשעג

 ןוא ,םױב א ט40619019 ןגָאז ֹוצ ןיזמוא ןַא ןעװעג טלָאװ סע זַא

 | ,גָאטיײװ ַא שס 7

 זַא ,זַײװַאב וצ ןליּפשַײּב ענױזַא ךס ַא ןעגנערב טנעקעג טלָאװ ןעמ

 ןעמ ןעק ,טֿפַארק עכַײלג ַא הליחּתכל ןבָאה עכלעו ,רעטרעװ ייווצ ןשיווצ

 טקנוּפ ךעלגעט טכיורבעג טינ ןרעוו יז ּביוא ,גָאװ עכַײלג ןייק ןטלַאהֿפױא טינ

 .כעלנַײשרָאװ יד ןוא) ןתוכַײש עקיבלעז יד ןיא ןוא ןדַארג עקיבלעז יד ןיא

 .גייװעג ַא ןעמוקֿפיױא חרכהב זומ ,(סיורג ךעלדנעמוא ןענַײז םעד ןגעק ןטייק

 ןעגנוּוט ערעדנוזַאב טימ ןרעדנַא ןַא יו רעכיג טרָאװ ןייא ןדניברַאֿפ וצ ,טייה

 -רַאֿפ יז טרעװ ,טייהנייװעג ַאזַא ןביױהעגנָא לָאמ ןייא ךיז טָאה ,ןכַאז רעדָא

 ייווצ יד ןוֿפ גנוטַײדַאב עקיטרַאניײא יד טדניװשרַאֿפ זַײװכעלסיּב ןוא ; טקיטסעֿפ

 טריֿפ עכלעוו ,ץנעדנעט יד טָא ןעז ןעמ ןעק דיווידניא ןדעי ַײב ,רעטרעוו

 ןדער ןַײז ןיא טצונַאב רענייא רעדעי .טַאטלוזער םעד וצ ךעלדַײמרַאֿפמוא

 תוליגרב טכיורבעג רענייא רעדעי :סעזַארֿפ עסיוועג ןוא רעטרעוו לָאצ עסיוועג ַא

 ערעדנַא תוליגרב ןכיורבעג ןשטנעמ ערעדנַא ּוװ ,רעצעלּפ ןיא רעטרעוװ עסיוועג

 -,ןקורדסיוא עטבילַאב עסיוועג טרזחעגרעביא דנַאנַאכָאנ ןרעװ סע ןוא ;רעטרעװ

 .רעטרעװ ןֹוֿפ ךיורבעג םעד ןיא גָאװכַײלג ַא ןטלַאהוצנָא טײק;עֿפמוא יד טָא

 םיצוביק אלימב טריזירעטקַארַאּכ ,ןשטנעמ ןדעי טריזירעטקַארַאכ סָאװ ,ןלָאבמיס

 ןוֿפ "עיצַאזימינָאניסעד, יד זיא טַאטלװזער רעכעלדנע רעד ןוא ,ןשטנעמ ןוֿפ

 .רעטרעוו
 יד טָא ױזַא יו ,ןײטשרַאֿפ וצ רעווש ןַײז זיא סע ןעמעװ טעװ סע ביוא

 עשיזיֿפ ןוֿפ ץעזעג םעד רַאֿפ ליּפשַײב ַא יװ ןעניד ןענעק ןעגנורעדנע עקיטסַײג

 טייקירעווש יד טעװ ,ןטֿפערק עשיזיֿפ ךרוד סױרַא ןעמוק סָאװ ,ןעגנולדנַאװרַאֿפ

 ןעגנווט עקיטסַײג יד זַא ,ןירעד ןטכַארטנַײרַא ךיז טעװ רע ןעוו ,ןדניװשרַאֿפ

 ליּפשַײב ןטכַארבעג ןדעי ןיא זַא ,ןעז ןלעװ רימ .ןוורענ ןוֿפ סעיצקנוֿפ ןענַײז

 ?קנוֿפ ןוֿפ רעװנָא ןַא ןלַאֿפ עטכַארבעג יד ןיא גָאװכַײלג ןוֿפ רעװנָא רעד זיא

 ,םעטסיס=ןוורענ רעד ןוֿפ ןטנעמעלע יײװצ עסיוועג ןשיװצ טײקכַײלג רעלענָאיצ

 ןוֿפ רעװנָא רעד ךיז טמענ ,ןלַאֿפ ערעדנַא ןיא יװ ,ָאד זַא ,ןעז ןלעװ רימ ןוא

 .ןטֿפערק עכעלרעסיוא יד ןיא םיקוליח יד ןוֿפ טײקכַײלג רעלענָאיצקנוֿפ

 סױרַא ןזַײװ ,סעסַאמ ערעדנַא עלַא יװ ױזַא ,ןשטנעמ סעסַאמ , 8

 סעיצַאניבמָאק עניילק ,ןֿפוא ןכעלנע ןַא ףיוא טכַארבעגסױרַא גנוגיינ עכעלנע ןַא
 ןיא יװ לַאֿפ ןייא ןיא ןוא ,ךַײלג סױרַא סע ןוַײװ ןטֿפַאשלעזעג עסיורג ןוא
 עלעירטסודניא יא ,עקידנריגער יא טריֿפעגנַײא םעד ךרוד ןרעוו ןרעדנַא םעד

 ןעמענ ייווצ יד טָא רעטנוא ןטקַאֿפ יד ןטכַארטַאּב רימָאל ,סעיצַאיצנערעֿפיד
  ?טימ ןדעי ריא ןוֿפ טכַאמ יד טריסנַאלַאב יװ ,תוֿפּתש עכעלטֿפעשעג ַא

 יד ּוװ ,גנוקינײארַאֿפ ַא קיטקַארּפ ןיא טרעװ ,ןַײז טינ שיטערָאעט לָאז דילג
 יד רעדײא רעמ טנעקרעדנָא הקיּתשב טרעװ ףּתֹוש ןייא ןוֿפ טעטירָאטיױא
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 יד שטָאכ .םיֿפּתוש ערעדנַא יד ןוֿפ רעדָא ןרעדנַא םעד ןוֿפ טעטירָאטיױא

 ?לצזעג רעייז ןוֿפ ןרָאטקעריד יד וצ טכַאמ עכַײלג ַא ןבעגעג ןבָאה ןרענָאיצקַא

 ןוא ;ייז ןשיװצ ןטייקכַײלג:טינ ףיוא דלַאב ןעמוק ןגעװטסעדנוֿפ ,טפַאש

 ענַײז זַא ,סיורג ױזַא רָאטקעריד ןייא ןוֿפ גָאװרעביא יד טרעװ ךעלטנייוועג

 סעיצַאיצָאסַא ןיא ,טַאר-ןרָאטקעריד םעד ןוֿפ גנולדנַאה יד ןעמיטשַאּב ןסולשַאב

 ןעניֿפעג ןקעווצ ערעדנַא רעדָא עשירַארעטיל ,עשיּפָארטנַאליֿפ ,עשִיטילָאּפ רַאֿפ

 עקינעטרעטנוא ןוא עקידנשרעה ןיא גנולייטנַײא ןוֿפ סעצָארּפ ןכעלנע ןַא ךיוא רימ

 רעקינייו טימ רעדילגטימ עריא ,רעריֿפ ריא טָאה טֿפַאשלעזעג עדעי ;ןלייט

 טָא .סולֿפנַײא ןייק טינרָאג ןבָאה סָאװ ,רעדילגטימ עסַאמ ריא ןוא ,סולֿפנַײא

 ןעייטש סָאװ ,ןשטנעמ סעפורג עטר"זינַאגרָא:טינ ּוװ ,ןליּפשַײב עניילק יד

 סָאװ ,סעפורג עטריזינַאגרָא ןיא רעבירַא ןעייג ,ןעגנוָיצַאב עקיטרַאניײא ןיא

 .לעזעג וצ לסילש םעד זדנוא ןביג ,ןעגנוָיצַאב עקיטרַאנדײשרַאֿפ ןיא ןעייטש

 ,ןטייהכַײלגמוא עכעלטֿפַאש

 טריזירעטקַארַאכ ךַײלג ןענַײז סעדניימעג עטריזיליוויצ ןוא עשירַאברַאב

 סַאלק רעדעי סָאװ ,םעד ךרוד ךיוא יװ ,ןסַאלק ןיא גנורעדנוזּפָא ןַא ךרוד

 ןוא ;ענלצנייא עקיטכיו רעקינייו ןוא עקיטכיו רעמ ןיא ןַײא ךיז טלייט

 :לוזער רעטקינײארַאֿפ זַײװכעלסיב רעד זיא ַײבעג סָאד טָא זַא ,יָאלק זיא סע

 ןוא עשירחוס יד ןיא גָאט עלצ ןעעז רימ סָאװ רעד לו ,סעצָארּפ ַא ןוֿפ טַאט

 ןקריוו ייז זַא ,טיובצג ױזַא ןענַײז ןשטנעמ ןמז לֹּכ .ןעגנוקינײארַאֿפ ערעדנַא

 רעד ךרוד רעדָא טֿפַארק רעשיזיֿפ ךרוד רעדָא ןרעדנַא םעד ףיוא רענייא

 גנולעטש רערעכעה ַא רַאֿפ ףמַאק רעד זומ ,רעטקַארַאכ ןקרַאטש ַא ןוֿפ טֿפַארק

 ךיז טָאה סָאװ ,קוליח רעד ןוא ;םענייא ןוֿפ תֿבוטל ןרעו טמיטשַאב ךצלדנע

 2טינ יד זיא .קיטנעק רעמ ץלַא ןרעוו וצ ןריֿפ זומ ,ןביוהעגנָא לָאמ ןייא
 עקימרָאֿפנײא סָאד ןומ ,ןרָאװעג טרעטשעצ לָאמ ןייא גָאװכַיילג עקידנעטשַאב

 ןוומ ױזַא טָא ,ןקימרָאֿפליֿפ םעד וצ ט'יקכיג רערעכערג ַא ץלַא טימ ןעיצ ךיז

 םיטעמוא סע ןעעז רימ יו ,טייקרעקירעדינ ןוא ט"קרעכעה ןלעטשנַײא ךיז

 ,ןעגנולײטנַײא-סַאלק עסיורג יד ןוֿפ ,טֿפַאשלעזעג ַא ןוֿפ ַײבעג ןצנַאג םעד ןיא

 ,סעקילק עשלטעטשניילק יד זיב ,טֿפַאשרעּפרעק עצוַאג ריא ךרוד ןעגנירד סָאװ

 - .ךעלגנַיילוש הרֿבח רעד זיב וליֿפַא ןוא

 סױרַא ןעמוק ןעגנורעדנע ענױזַא זַא ,םעד ןגעק ןהנעט אמּתטמ טעװ ןעמ

 ?טינ רעייז ןוֿפ רָאנ ,םיצוביק עקידהליחּתכל יד ןוֿפ טײקיטרַאגײא רעד ןוֿפ טינ

 ןיוש הליחּתכל ןענַײז סָאװ ,םיקוליח עטכַײל עסיוועג ןוֿפ --- טײקיטרַאניײא

 ,טדערעג יונעג .הביס עטנעָאנ יד קֿפס יטב ןיא סָאד .ענלצנייא יד ייב ןעוועג

 רעװיטַאלער ןוֿפ ןעגנולדנַאװרַאֿפ יװ ןרעװ טכַארטַאב ןעגנורעדנע ענױזַא ןזומ

 ,רָאלק ץנַאג רעבָא זיא סע .,טײקיטרַאנדײשרַאֿפ רעויטַאלער ףיוא טײקיטרַאניײא

 ,ןטײקיעֿפ ערעייז ןיא ךַײלג טולָאסבַא ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ ןוֿפ ץוביק ַא זַא

 יו ױזַא םערָאװ ,גנולדנַאװרַאֿפ עכעלנע ןַא ןכַאמכרוד טַײצ רעד טימ ןלעוי

 ץֹלַא יז סָאװ ןבעל םעד ןיא טייקכעלטייהנייא ענעמוקלוֿפ ןייק ָאטינ זיא סע
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 ןעגנוָיצַאב עשימייה ,ןדנַאטשוצ עשיזיֿפ ,ןעגנוקיטֿפעשַאב ערעייז ןיא --- ןריֿפ

 ,יײז ןשיװצ םיקוליח ןרעװ זומ --- ןליֿפ ןוא ןעקנעד ןוֿפ םיכרד יד ןיא ןוא

 יד וליֿפַא .םיקוליח עכעלטֿפַאשלעזעג ןריֿפנַײא ךעלדנע ןזומ םיקוליח יד ןוא

 םעד ךרוד ,ןזומ ,ןקילגמוא עקילעֿפוצ ןוֿפ ןעמוק סָאװ ,טנוזעג ןיא ןטײקכַײלגמוא

 :עצ ,טֿפַארק רעקיטסַײג ןוא רעשיזיֿפ ןיא טײקכַײלגמוא םרוג ןענַײז ייז סָאװ

 ;ענלצנייא יד ןשיװצ ןסולֿפנַײא עקיטַײזנגעק ןוֿפ גָאװכַײלג עיונעג יד ןרעטש

 ןיא ןעלדַײמרַאֿפמוא רע זומ ,טרעטשעצ זיא סנַאלַאב רעד זַא לָאמ ןייא ןוא

 טֿפַאשרעּפרעק יד זַא ,רָאנ טינ עקַאט רימ ןעעז ןוֿפרעד .ןרעװ ןרָאלרַאֿפ ןצנַאג

 ,ןעגנוָיצַאב:גנוריגער ערעייז ןיא קיטרַאניײא טולָאסבַא ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ ןוֿפ

 ןזומ ייז זַא ךיוא רָאנ ,קיטרַאנדײשרַאֿפ ןרעװ סרעּפרעק ערעדנַא עלַא יוװ ןזומ

 .רעטנוא עכַײלגמוא יד -- הביס רעכעלדנע רעקיבלעז רעד רעביא ןרעוו סע

 ,ןטֿפערק עכעלרעסיוא יד וצ ןלייט יד ןוֿפ טײקנֿפרָאװעג

 ,ךיז ןעמענ ןטֿפַאשלעזעג ןוֿפ ןעגנולייטנַײא עלעירטסודניא עטשרע יד

 :מוא עכעלרעסיוא יד ןיא ןטיײקכַײלגמוא יד ןוֿפ ,רערצלק ליֿפ סע טעז ןעמ יו

 טריֿפעגנַײא ןרעוו סע רעדייא ,ןעגנוליײטנַײא ענױזַא ָאטינ ןענַײז סע ,ןדנַאטש

 ערעייז ןוֿפ ענייא ןייק זיא םיטֿבש עשידַאמָאנ יד ַײב ,ןטייקכַײלגמוא ענױזַא

 ;ןדנַאטשמוא עלַאקָאל עלעיצעפס וצ קידנעטש ןֿפרָאװעגרעטנוא טינ סעּפורג

 טינ טָאה ,חטש םעניילק ַא טנױװַאב רע ןעוו ,טֿבש רענעסעזעגנילא ןַא וליֿפַא

 ןוֿפ ןדנַאטשמוא עלַאקָאל יד ןיא ןטסַארטנָאק עקיטנעק ןייק רוד וצ רוד ןוֿפ

 .ָאקע עטמיטשַאב ןייק ָאטינ ןענַײז םיטֿבש ענױזַא יב ןוא ,רעדילגטימ ענַײז

 סָאװ ,לָאצ ןיא ןסקַאװעג זיא סָאװ ,רעבָא עדניימעג ַא ןיא ,םיקוליח עשימָאנ

 עגנַײא ױזַא ןרָאװעג זיא ןוא חטש ןסיורג ַא רעביא טיירּפשעגסױא ךיז טָאה

 יז ּוװ רעטרע יד ןיִא ןרָאי ערעײז סיוא ןבעל רעדילגטימ עריא זַא ,ןסעז

 ענעדײשרַאֿפ רעטנוא סעיצקעס ערעדנוזַאב עריא ןבעל ,ןרָאװעג ןריובעג ןענַײז

 :ֿפעשַאב עכַײלג ןיא ןבַײלב טינ ייז ןענעק טלָאמעד ןוא ,ןדנַאטשמוא עשיזיֿפ

 ןריוויטלוק רעדָא געיעג רעייז ןָא ןטלַאה ןֿפרָאװעצ ןבעל סָאװ יד .,ןעגנוקיט

 רַאֿפ ךיז ןעמענ םי גערב םַײב טײרּפשרַאֿפ ךיז ןבָאה סָאװ ענעי ;דרע יד

 ,ןבילקעגסיוא ןבָאה ייז סָאװ ,טרָא ןַא ןוֿפ רעניוװנַײא יד תעב ,תוכָאלמ-םי

 -עג ןיא ןעמַאזוצ ךיז ןעמוק עלַא ּוװ ,ענַאל רצלַארטנעצ ןַײז תמחמ ןַײז ןעק

 רערעדעי ,טָאטש ַא סיוא ןטרָאד טסקַאװ סע ןוא ,רעלדנעה ןרעװ ,ןטַײצ עסיוו
 ,עיצקנופ ןַײז תמחמ רעטקַארַאכ ןיא גנורעדנע ןַא ךרוד טכַאמ ןסַאלק יד טָא ןוֿפ
 ןיא רעטעּפש .עיצקנוֿפ ןַײז וצ טסַאּפעגוצ רעסעב םיא טכַאמ גנורעדנע יד ןוא
 ןעגנוסַאּפוצ עלַאקָאל יד טָא ןרעװ גנולקיװטנַא רעכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ סעצָארּפ
 ,טרעמרַאֿפ ליֿפ

 יד סָאװ ,זיא טַאמילק ןוא ןדָאב ןיא םיקוליח יד ןוֿפ טַאטלזער ַא
 ךיז ןריזילַאיצעּפס הכולמ רעד ןוֿפ ןלייט ענעדײשרַאֿפ ןיא רעניוװנַײא - דנַאל
 ענױזַא ןיא רעטנוא ךיז ןדייש ייז ;ןעגנוקיטֿפעשַאב ערעייז ןיא זַײװלײט
 ,רעבָאה ,ץייװ ןריצודָארּפ רעדָא ,ןספעש ,רעדניה ֿבור טָאד ןעװעדָאה ּסָאװ

 פלאק יי ענג
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 .ס'א טָאה ןעמ ּוװ ןעניֹוװ סָאװ ,ןשטנעמ .ןַײװלּפע רעדָא ,ןּפָאה רעדָא
 לָאװנרָאק ןוֿפ רעניוװנַײא יד ;רעבערג * ןליוק ןרעו ,רעדלעֿפ - ןליוק ןענוֿפעג
 ; ןלַאטעמ ןיא ךַײר זיא לָאװנרָאק לַײװ ,רעבערג .לַארענימ ןרָאװעג ןענַײז
 ןענַײז סע ּוװ ןטרָאד עירטסודניא-טּפיוה יד זיא עיצַאקירבַאֿפ.זַײא יד ןוא
 וצ קסע םעד רַאֿפ ןעמונעג ךיז טָאה לֹוּפרעװיִל ,ןבורגנזַײא ךס ַא ןַארַאֿפ
 ןעלקיטרַא:לװַאב ּוװ טנגעג רעד וצ טנעָאנ זיא יז לַײװ ,לװַאב ןריטרָאּפמיא
 :טּפױה רעד ןרָאװעג לוה זיא תוביס עכעלנע רעביא ןוא ;טכַאמעג טרעוו
 ץעזעג ןקיבלעז םעד .טריֿפעגנַײרַא טרעװ לָאװ עשידנעלסיוא ּוװ ,טרָאּפ
 .ןברַאֿפ ,רעזַײרבריב רַאֿפ רעצעלּפ ןוֿפ בַײלקסיױא םעד ןיא וליֿפַא רימ ןעעז
 ללכב רימ ןעעז ױזַא .סעינלעגיצ ןוא ןעַײרעקַאה - ןײטשרעֿפיש ,ןקירבַאֿפ
 סָאװ ,םזינַאגרָא ןכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ סעיצַאזילַאיצעּפס יד זַא ,טרֿפב ןוא
 עלַאקָאל ןוֿפ ּפֶא סנטשרע ןעגנעה ,ןטנגעג ערעדנוזַאב ןריזירעטקַארַאכ
 .עג טרעלקרעד ןענַײז סָאװ ,ןעננולײטעצ:טעברַא ענעי .ןדנַאטשמוא
 :ַאב סָאװ ,םעד ןוֿפ ןטַאטלװער יװ ,טַײז רעדנַא ןַא ןוֿפ קידנקוק ,ןרָאװ
 ָאד ןרעװ ,(80 9) דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוֿפ גנוטכיר רעד ןיא טייג גנוגעוו
 ןוא ,ןטֿפערק עכעלרעסיוא יד ןיא םיקוליח יד ןוֿפ ןטַאטלוזער יװ טרעלקרעד
 סָאװ סָאד םערָאװ ,רערעדנַא רעד טימ ענייא ןעמיטש ןעגנורצלקרעד עדייב יד
 יד זיא ,דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוֿפ גנוטכיר יד לַאֿפ ןדעי ןיא טמיטשַאב
 יד זיא רעבירעד ןוא ;ןעמוקַײב ףרַאד ןעמ עכלעוו ןטֿפערק ןוֿפ גנולַײטרַאֿפ
 טײקבַײלג . טיג יד םרוג רעטרע ערעדנוזַאב ןיא גנולײטרַאֿפ ןוֿפ טײקכַײלג =טינ
 עלעירטסודניא יד םרוג זיא -- רעטרע ענעי ןיא ןטייקיטעט סנשטנעמ ןוֿפ
 ,סעיצַאיצנערעֿפיד

 זמא רענײמעגלַא רעד טָא זַא ,ןזַײװַאב וצ ךָאנ טבַײלב סע ,155 8
 יד זַא ,שיֿפיצעּפס ןוַײװַאב ןֿפרַאד רימ .ירָאירּפ ַא ןרעװ טרירטסנָאמעד ןעק
 ןוֿפ םויק םעד ןוֿפ אנקסמ ַא זיא ןקיטרַאנײא םעד ןוֿפ טײקידנעטשַאב ?טינ
 רימ סָאװ ,םעד ןיא ןרָאװעג ןענַאטשרַאֿפ ןיוש סָאד זיא הקיּתשב .טֿפַארק
 יד וצ ןלייט עריא ןוֿפ טײקנֿפרָאװעגרעטנוא עכַײלג - טינ יד טנכײצַאב ןבָאה
 עסַאמ עקימרָאֿפנײא ןַא סָאװ רַאֿפ ,הביס יד סלַא ןעלטימטֿפַארק עקימורַא
 סָאד ןרעטײרבוצסיוא ןךיז טסַאּפ ָאד רעבָא ,טײקימרָאֿפנײא .ריא טרילרַאֿפ
 .וילװַאב ןטמיטשַאב ַא ןיא שינעדנעטשרַאֿפ עליטש

 טרעוו יז זַא ,טֿפַארק ַאזַא טימ ףָאטש ץסַאמ ַא ףיוא ּפַאלק ַא טוט ןעמ ןעוו
 טקריװ ּפַאלק רעד זַא ,רימ ןעעז ,ךעלקיטש ןיא טלַאֿפעצ רעדָא טשטעװקעגנַײא
 ןוֿפ ןעמוק ןטײקנדײשרַאֿפ יד ןוא ,עסַאמ רעד ןוֿפ ןלייט יד ףיוא ןױײשרַאֿפ
 ּפַאלק םעד ןוֿפ טֿפַארק רעד וצ ןליײט עריא ןוֿפ ןתוכַײש עכַײלג .טינ יד
 ןצנַאג ןַײז ןגָארקעג טָאה ןוא ןלַאֿפעג זיא ּפַאלק רעד ןכלעוו ףיוא ,לייט רעד
 ףיונוצ טקירד רע .עסַאמ רעד ןוֿפ רעטנעצ םוצ ןבירטעג טרעװ ,טעּפמיא
 ןלײט עקיזָאד יד .רעטנעצ ןיא רעמ ןגיל סָאװ ןלײט יד סיַא טקור ןוא



 415 ןקיטר אנייא םעד ןוֿפ שייקילנעטשאבמוא יד

 ערעייז ןוֿפ ןרעװ טּפוטשעגקעװַא רעדָא טקירדעגֿפױנוצ טינ ןענעק רעבָא

 זיא ּפַאלק רעד ןעװ ןוא ,ןלייט עקימורַא עלַא ףיוא קידנקירד טינ ,רעצעלּפ

 ןקיטרַאלַארטש םעד ןיא רימ ןעעז ,עסַאמ יד טכערבעצ רע זַא ,קרַאטש ױזַא

 טָאה יז תעב ,טֿפַארק עקידהליחּתכל יד זַא ,ךעלקיטשכָארב יד ןוֿפ ןלַאֿפעצ

 ערענעלק ךס ַא ןיא טלייטעצ ךיז טָאה ,עסַאמ רעד ךרוד טײרּפשעגסױא ךיז

 זַא ,ןעצז רימ ,ןעגנוטכיר עלַא ןיא ךַײלג ןעוועג טינ ןענַײז סָאװ ,ןטֿפערק

 תוכַײשב ןלייט יד ןוֿפ סעיציזָאּפ יד ךרוד טמיטשַאב ןרעװ ןעגנוטכיר יד טָא

 ,ןעעז רימ .,ּפַאלק םעד ןוֿפ טקנוּפרירַאב םעד וצ ןוא ערעדנַא יד וצ ענייא

 *עג יז לַײװ ,ןלייט יד ףיוא ןדיײשרַאֿפ טקריװ טֿפַארק עקידנסַײרעצ יד זַא

 יַאב ןוא ןעגנוטכיר ערעייז ןיא ריא וצ ןעגנויצַאב עכַײלג:טינ ןיא ךיז ןעניֿפ

 ןוֿפ ןטַאטלװער עטקינײארַאֿפ יד ןענַײז ןעגנוקריוו יד יװ ױזַא :ןעגנוטֿפעה

 ,ןלייט יד ןיא עכַײלג ןייק ןַײז טינ ייז ןענעק ,ןדנַאטשמוא יד ןוא הביס רעד

 .ענעדײשרַאֿפ ןענַײז ןדנַאטשמוא ערעייז סָאװ

 טָא טזַײװַאב ,ץיה עטלַארטשעגסױא טלַאֿפ סע ןכלעוו ףיוא ,רעּפרעק ַא

 ,(רודּכ ַא ונַײהד) לַאֿפ ןטסכַאֿפנײא םעד ןעמענ רימ ןעוו .רערעלק ךָאנ תמא םעד

 ןקידנלַארטשסױא םעד וצ רעטנעענ זיא סָאװ לייט רעד תעב וַא ,רימ ןעעז

 יד ףיוא ןלַארטש יד ןלַאֿפ ,ןעלקניוו עטכער ןיא ןלַארטש יד טמוקַאב ,רעטנעצ

 ,09 זיב 900 ןוֿפ ןעלקניװ ײלרעלַא ןיא טַײז רענעֿפָא רעד ןוֿפ ןלייט ערעדנַא

 םעד ןוֿפ עסַאמ רעד ךרוד ןעייג סָאװ ,סעיצַארביװ ערַאלוקעלָאמ יד רעדיוו

 ןעלקניװ ןיא קינײװעניא ןײגנַײרַא ןומ ,ץיה יד טמוקַאב סָאװ .ךַאלֿפרעביײא

 ןלייט עטסקינײװעניא יד ,רעטַײװ ןוא .טקנוּפ ןדעי ַײב שרעדנַא ןענַײז סָאװ

 נָא רעד ןוֿפ ןטקנוּפ עלַא ןוֿפ סעיצַארביװ יד ןעמוקַאב סָאװ ,רודּכ םעד ןוֿפ

 יװ ךרע םעד ןיא ,גנוקריו ענעדײשרַאֿפ ַא ןכַאמכרוד ןזומ ,טַײז רעטציהעג

 ןלעטש סָאװ ןעמָאטַא יד ַײס זַא ױזַא .ענעדײשרַאֿפ ןענַײז סעיציזָאּפ ערעייז

 רעדָא ,ןטימ רעד ןיא ,חטש:םענֿפױא םעד ןיא ךיז ןעניֿפעג עסַאמ יד ןעמַאז צ
 טינ רעקינייװ רעדָא רעמ סעיצַארביװ יד ייז ןעמוקַאב ,טַײז רעטַײװ רעד ןא

 .ןרעדנַא םעד וצ רענייא ךַײלג

 עכַײלג ַא זַא ,סולש םעד ןוֿפ גנוטַײדַאב עכעלדנע יד זיא סָאװ זיא טציא

 ןלייט יד לַײװ ,עסַאמ -עכַײלג ַא ןיא ןעגנורעדנע ענעדײשרַאֿפ טֿפַאש טֿפַארק

 ידּכ !טֿפַארק רעד וצ ןעגנוָיצַאב ענעדײשרַאֿפ ןיא ןעייטש עסַאמ רעד ןוֿפ

 ןיא זיא רע יװ ,ליײט ןדעי ןטכַארטַאב רימ ןזומ ,קיטכיר ןײטשרַאֿפ וצ סָאד

 ןטֿפערק יד וצ -- ןטֿפערק ערעדנַא וצ ןֿפרָאװעגרעטנוא טַײצ רעקיבלעז רעד

 גנוגעװַאב רערַאלוקעלָאמ ,(עיזעהָאק) גנוטלַאהֿפיונוצ ןוֿפ ,עיצַאטיװַארג ןוֿפ

 זומ ,טֿפַארק רענעבעגעגוצ ַא ךרוד סיוא ךיז טעברַא סָאװ ,גניקריוו יד ,וװ"זַאא

 יד בוא .ןטֿפערק עקיטעט רעירֿפ יד ןוֿפ ןוא ריא ןוֿפ טנַאטלוזער ַא ןַײז

 ןדײשרַאֿפ ןענַײז ,טַאגערגַא ןַא ןוֿפ ןלייט ייווצ ףיוא ןיוש ןקריװ סָאװ ,ןטֿפערק

 יד טָא ףיוא טכַאמעג ןרעװ סָאװ ,ןעגנוקריוו יד ןלעװ ,ןעגנוטכיר ערעייז ןיא

 .ןעגנוטכיר ערעייז ןיא ןדיײשרַאֿפ ןַײז ןזומ ,ןטֿפערק עכַײלג עַײנ ןוֿפ ןלייט ייוװצ
 נא =. דכ= אלי י
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 ;פיילגמוא יד לַײװ ,ןדײשרַאֿפ ןַײז ןוומ יז ?ןךיײשרַאֿפ ןַײז ייז ןזומ סָאװ רַאֿפ

 ןוֿפ םענייא ןיא סָאװ ,םעד ןוֿפ טמוק ןרָאטקַאֿפ ןעייר ייווצ יד ןשיװצ טייק

 םעד ןיא ָאטינ זיא סָאװ ,טֿפַארק עטריטקעריד לעיצעּפס עסיוועג ַא ָאד זיא ייז
 ,טכַאמ סָאװ גנוקריוו ַא ןעגנערבסױרַא טעװ טֿפַארק יד טָא זַא ןוא ;ןרעדנַא

 טַאטלוװער םעד וצ ךַײלג טינ זיא ל:8 ןייא ןיא טַאטלוזער רעלַאטָאט רעד זַא

 ,טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד ןוֿפ אנקסמ עקידנעװטיונ ַא זיא ,לַאֿפ רעדנַא םעד ןיא

 :ערגַא ןַא ןוֿפ ןלייט עכַײלג-טינ יד זַא ,ןרעװ סע טעװ רָאלק רעמ ךָאנ

 רימ ןעו ,טֿפַארק רעכעלרעסיוא ןַא ןוֿפ טרעדנעעג ךַײלג טינ ןרעוו ןזומ טַאג
 ילעװ וצ ,טֿפַארק רעכעלרעסיוא רעד ןוֿפ ןטעטיטנַאװק יד זַא ,ןעקנעדעג

 ןבָאה רימ יװ ,עכַײלג טינ ןענַײז ,ןֿפרָאװעגרעטנוא ןענַײז ןלייט יד רעכ

 זױלב .עכַײלג ןייק טינ רעייז לָאמעלַא טעמּכ ןענַײז רָאנ ,ןעמונעגנָא רעירֿפ
 עשימעכ וצ טצעזעגסיוא ךעלטנייוועג ןענַײז סעסַאמ ןוֿפ ןלייט ערעסיוא יד

 יד ןוֿפ טצישַאב ןלײט עכעלרעניא ערעייז ןענַײז רָאנ טינ ןוא ,ןטייקיטעט
 ןעמוק ןעגנודניברַאֿפ עקיזָאד יד רָאנ ,ןטנעמעלע עכעלרעסיוא ןוֿפ ןטעטיניֿפַא

 טייקיטעט עשימעכ םערָאװ ; ןכַאלֿפרעביײא יד ףיוא וליֿפַא קיסעמכַײלג רָאֿפ טינ
 טגנערב ױזַא ןוא ,רָאֿפ {מוק יז ּוװ ה3יבּס רעד ןיא ןעמָארטש סױרַא טגנערב

 סעמוס עכַײלג ןייק טינ ךַאלֿפרעביײא םעד ןוֿפ ןלייט ענעדײשרַאֿפ יד וצ יז
 .סיוא רעכעלרעסיוא רעדעי ןוֿפ סעמוס יד ,רעדיוװ .טֿפַארק רעוויטקַא רעד ןוֿפ

 ,ןעמוקַאב טַאגערגַא ןַא ןוֿפ ןלייט ענעדײשרַאֿפ יד סָאװ ,טֿפַארק רעקידנלַארטש

 עמוס רעד ןשיוװצ טסַארטנָאק םעד ןבָאה רימ : עקיבלעז יד טינ טַײװ ןענַײז

 .נעצ ןקידנלַארטשסיױא םעד וצ רעטנעענ זיא סָאװ ,טַײז רעד ףיוא טלַאֿפ סָאװ

 ףיוא טלַאֿפ סָאװ ,טינ עמוס ןייק רָאג רעקיטכיר רעדָא ,עמוס רעד ןוא ,רעט
 סע סָאװ ,סעמוס יד ןיא ןטסַארטנָאק ןבָאה רימ ןטַײז רעקידנגעקטנַא רעד
 ןוא ןטַײז רענעֿפָא רעד ףיוא סעיציזָאּפ ענעדײשרַאֿפ ןיא ןלייט יד ןעמוקַאב
 ענעדײשרַאֿפ יד סָאװ ,סעמוס יד ןשיװצ ןטסַארטנָאק עכעלדנעמוא ןבָאה רימ
 טקריװ טֿפַארק עשינַאכעמ ַא ןעוו ךיוא ױזַא .ןעמוקַאב ןלייט עטסקיניײװעניא
 ,קורד ןקידנעטש ַא ךרוד רעדָא סױטשנעמַאזוצ ַא ךרוד טַאגעוגַא ןַא ףיוא

 טלײטעגרעדנַאנוֿפ ןרעװ סָאװ ,קורד םעד ןוֿפ סעמוס יד ןענַײז ,גנונַאּפש רעדָא

 .סעיציזָאּפ עכַײלג ןייק טינ רַאֿפ עכַײלג ןייק טינ רָאלק ץנַאג ,עסַאמ רעד ןיא
 ענעדיײשרַאֿפ ןעמוקַאב טַאנערגַא ןַא ןוֿפ ןלייט ענעדיײשרַאֿפ יד זַא ,ןגָאז רעבָא

 ןדנַאטשוצ ערעײז זַא ,ןגָאז וצ טניימ ,טֿפַארק רעכעלרעסיוא ןַא ןוֿפ סעמוס

 זַא ,ןגָאז וצ טניימ --- ןדַארג ענעדײשרַאֿפ ןיא ריא ךרוד טרעדנעעג ןרעוו

 ןרעװ ייז ןומ ,ןתוכַײש ערעייז ןיא קיטרַאניײא ןעוועג רעירֿפ ןענַײז ייז ביוא

 ןזומ ,םויק ַא טָאה טֿפַארק תויה םערָאװ ; קיטרַאנדײשרַאֿפ ךרע ןסיוועג ַא ןיא

 ייז ןיא ןֿפַאש ,ןלייט ענעדײשרַאֿפ ףיוא ןלַאֿפ סָאװ ,סעמוס ענעדיײשרַאֿפ עריא

 .ןעגנורעדנע ענעדיײשרַאֿפ --- ,גנוקריוו ןוֿפ סעמוס ענעדײשרַאֿפ

 ןקידנערַאֿפ וצ ידּכ ,עיצקודעד עשיֿבורק ַא ךָאנ רעבָא ךיז טרעדָאֿפ סע

 זַא ,סולש םעד ןכיירג הריקח רעלעלַארַאּפ ַא ךרוד ןענעק רימ ,טנעמוגרַא םעד
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 ןוֿפ גָאװכַײלג יד זומ טֿפַארק רעכעלרעסיוא ןַא ןוֿפ גנוקריו רעד ץוחַא וליֿפַא
 ןוֿפ ןעגנוקריוו עכַײלג-טינ יד ךרוד ןרעװ טרעטשעצ טַאגערגצ ןקיטרַאניײא ןַא

 טֿפַאש סָאװ סולֿפנַײא רעקיטַײזנגעק רעד .ערעדנַא יד ףיוא ענייא ןלייט ענַײז

 ןכַאמ זומ (ןסולֿפנַײא עקיטַײזנגעק ערעדנַא יד ןענָאמרעד וצ טינ) עיצַאגערגַא
 -ַאב עלַא ןענַײז ייז תויה ,ןלייט ענעדײשרַאֿפ יד ףיוא ןעגנוקריוו ענעדײשרַאֿפ
 ןעמ טעװ סָאד .ןעגנוטכיר ןוא סעמוס עכַײלג ןייק טינ ןיא םיא ןוֿפ טסולֿפנַײא
 ךַאז עצנַאג ַא עכלעו ןוֿפ ,ןלייט יד זַא ,טקנעדעג ןעמ ןעװ ,ןעזנַײא רָאלק
 ןוֿפ גנוקריו יד זַא ;עצנַאג ערענעלק יו ןרעװ טכַארטַאב ןענעק ,טײטשַאב
 עכעלרעסיוא ןַא טרעװ עצנַאג ערענעלק יד טָא ףיוא טַאגערגַא ןצנַאג םעד
 ןביױא ןבָאה רימ יװ ,טֿפַארק עקילעֿפוצ עכעלרעסיוא ַאזַא זַא ;טֿפַארק עקילעֿפוצ
 } ןצנַאג ןרענעלק ַאזַא ןוֿפ ןלייט יד ןיא ןעגנורעדנע עכַײלגמוא ןכַאמ זומ ,ןעזעג
 רעד טרעװ ,קיטרַאנדײשרַאֿפ סרעדעי ןרעװ עצנַאג ערענעלק יד ביוא זַא ןוא
 ,קיטרַאנדײשרַאֿפ טַאגערגַא רעצנַאג

 ןֿפא םעד ףױא טרעװ ןקיטרַאנײא םעד ןוֿפ טייקידנעטשַאבמוא יד
 ערעזדנוא ןוֿפ דנורג ןיא טגיל סָאװ ,תמא ןקידהליחּתכל םענעי ןוֿפ טריֿפעגסױרַא
 שיטעטָאּפיה זיא טיײקיטרַאנײא עקידנעטשַאב ןייא ןילב ,ןשינעטנעקרעד
 ,תֹוחוּכ ערעיײז ןיא ךַײלג טולָאסבַא ,טֿפַארק ןוֿפ סרעטנעצ ןעו ,ךעלגעמ
 :ערגַאבמוא ןַא ךרוד טײקכַײלג רעטולָאסבַא טימ ןרָאװעג טײרּפשרַאֿפ ןטלָאװ
 זיא סע שטָאכ ,רעבָא סָאד .גָאװכַײלג ןיא ןבילבעג ייז ןטלָאװ ,םיור ןטצענ
 -/גרָאֿפ טינ ןעק סָאװ ,ַאזַא סע זיא ,הרעשה עכעלדנעטשרַאֿפ ַא ךעלרעטרעוו
 יַאבמוא זיא םיור רעטצענערגַאבמוא םערָאװ ,קנַאדעג ןיא ןרצװ טלעטש
 ענַײז עלַא ,ןקיטרַאנײא םעד ןוֿפ ןעמרָאֿפ עכעלדנע עלַא רעבָא .ךעלפַײרג
 ךעלדַײמרַאֿפמוא ןזומ ,ןֿפַײרגַאב רעדָא ןסיו ןענעק רימ עכלעוו ,ןעמרָאֿפ
 טכַאמ םינֿפוא ענעדײשרַאֿפ ַײרד ףיוא .,טײקיטרַאנדײשרַאֿפ ןיא ןייגרעבירַא
 ןָא ןעגנולטימרַאֿפ עכעלרעסיוא יד קידנזָאל .קיטיינ טֿפַארק ןוֿפ םויק רעד סע
 ;גיײאַאב ןדײשרַאֿפ ןצנַאג ןקיטרַאניײא ןַא ןוֿפ לייטלצנייא רעדעי זומ ,טַײז ַא
 ףיוא גנוקריוו רעקידנעמַאזוצ רעייז ךרוד ןלייט עקירעביא יד ןוֿפ ןרעו טסולֿפ
 ףױא סיוא טב'א טַאגערגַא רעד סָאװ ,טֿפַארק עטנַאטלוװער יד תויה .םיא
 ,גנוטכיר ןוא עמוס ןיא ךַײלג טינ ןלַאֿפ ייװצ ענייק ןיא זיא ,לייטלצנייא ןדעי
 וליֿפַא ,טֿפַארק עקילעֿפוצ ןייק ןעק ,יײז ןוֿפ םעניײא ןיא טינ ךעלטנייװעג ןוא
 עכַײלג ןייק ןעגנערבסױרַא טינ ,גנוטכיר ןוא עמוס ןיא ךַײלג זיא יז ביוא
 ןוֿכ סעיציזָאּפ ענעדײשרַאֿפ יד יװ יױזַא ןוא ,ןלייטלצנייא יד ףיוא ןעגנוקריוו
 וצ יז טרעטש ,טֿפַארק רעכעלרעסיוא זיא סע רעכלעוו וצ תוכיײשב ,ןלייט יד
 .מוא ןֿפַאשעג טרעװ ,ןעגנוטכיר ןּוא סעמוס עכַײלג ןיא טֿפַארק יד ןעמוקַאב
 טכַאמ יז סָאװ ןעגנוקריוו יד ןיא דיישרעטנוא רערעטַײװ ַא ךעלדַײמרַאֿפ
 ,ייֵז ףיוא

 ,סולש םעד וצ ,גנוקרעמַאב ערעטַײװ ןייא ךָאנ ןכַאמ וצ קיטיינ זיא סע
 ױזַא טָא ןענַײז ,ןָא ךיז טבייה עיצולָאװע עכלעוו טימ ,ןעגנורעדנע יד זַא

)27( 
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 ןֹומ ןעגנורעדנע יד טָא זַא ,סולש םעד ןבעגוצוצ ךָאנ טבַײלב ,עטקיטיינעג

 :םַײלג ןַײז ןרילרַאֿפ ןומ עקיטרַאנײא טולָאסבַא סָאד ,רעטַײוו ןטלַאהנָא

 ויטַאלער םעד ןיא ןײגרעבירַא זומ עקיטרַאניײא וויטַאלער סָאד ןוא ,גָאװ

 זיא ,עסַאמ רעצנַאג ַא ןגעו קיטכיר זיא סָאװ ,סָאד ,ןקיטרַאנײא רעקיניײװ

 טײקימרָאֿפנײא יד ,ּפָא ךיז טלייט יז רעכלעו ןיא ,ןלייט יד ןגעו קיטכיר

 .ליֿפ ןיא ןרילרַאֿפ ךיז ךעלדַײמרַאֿפמוא ױזַא טקנוּפ זומ לייט ןדעי ַאזַא ןוֿפ

 ןוא ,ןצנַאג ןקידהליחּתכל םעד טימ לַאֿפ רעד ןעװעג זיא סָאד יו ,טײקימרָאֿפ

 .עטקַארַאכ סָאװ ,ןעגנורעדנע עקידנטלַאהנָא יד ,תוביס עקיבלעז יד רעביא

 םענוֿפ ןייגרעביא םעד ןוֿפ ןעײטשַאב ײז יװ טַײװ ױזַא ,עיצולָאװע ןריזיר

 ןקיטרַאנדײשרַאֿפ רעקינײװ םעד ןוֿפ ןוא ,ןקיטרַאנדײשרַאֿפ ןיא ןקיטרַאניײא

 סאצויילעוּפ עקידנעװטיונ רעבירעד ןענַײז ,ןקיטרַאנדײשרַאֿפ רעמ םעד ןיא

 | ,טֿפַארק ןוֿפ םֹויִק םעד ןוֿפ



 לטיּפַאק רעטסקיצנַאווצ

 יעגנוקריוו ןופ גנוכַאֿפליפרַאֿפ יד

 סָאװ ,טײקטריצילּפמָאק רעטרעסערגרַאֿפ ןוֿפ הביס רעד וצ .156 8
 לטיּפַאק םעד טָא ןיא רימ ןוומ ,לטיּפַאק ןטצעל ןיא ןרָאװעג ןבירשַאב זיא
 ןיא יז זיא ,טַײצ ןוֿפ רדס ןיא עקיטייװצ ַא זיא יז םגה ,ערעדנַא ןַא ןבעגוצ
 .עגנָא ןיוש יד ןעװ וליֿפַא ,עקיטיײװצ ןייק טינ רָאג טייקיטכיוו ןוֿפ טרּפ
 ןוֿפ גנורעדנע ןַא טכַארבעג חרכהב יז טלָאװ ,ןעוועג טינ טלָאװ הביס ענעבעג
 טכַאמ רענעי טימ ןעמַאזוצ ןוא ;ןקיטרַאנדײשרַאֿפ ַא ףיוא ןקיטרַאנײא םעד
 ןֿפרַאד ,ןעורעד וצ יז ידּכ .טלקיװרַאֿפ רעמ יא ,רעכיג יא גנורעדנע יד יז
 טֿפַארק ןשיװצ טקילֿפנָאק םענעי רעטַײװ טירט ַא ףיוא ןטכַארטַאב רָאנ רימ
 .טירט םעד ןכַאמ רימָאל ,ןרָאװעג טנכיײצעגנָא ןיוש זיא סָאװ ,ףָאטש ןוא

 -עגרעטנוא זיא טַאגערגַא רעקימרָאֿפנײא ןַא ןעװ זַא ,ןעזעג ןבָאה רימ
 יז לַײװ ,ןלײטדנַאטשַאב ענַײז ןרעװ ,טֿפַארק רעקימרָאֿפניײא ןַא וצ ןֿפרָאװ
 ענעדײשרַאֿפ ףיוא טרעדנעעג ,ןעגנוגנידַאב ענעדיײשרַאֿפ רעטנוא ךיז ןעניֿפעג
 םעד ןוֿפ ןלייט ענעדײשרַאֿפ יד טכַארטַאב ןבָאה רימ תעב רעבָא .םינֿפוא
 רימ ןבָאה ,ןעגנורעדנע עכַײלג ןייק טינ ךרוד ױזַא טָא ןכַאמ סָאװ ,טַאגערגַא
 רעד ןיא רָאֿפ ןעמוק סָאװ ,ןעגנורעדנע ענעדײשרַאֿפ יד טכַארטַאב טינ ךָאנ
 .טֿפַארק רעכעלרעסיוא רעד ןוֿפ ןלייט ענעדײשרַאֿפ יד ןיא טַײצ רעקיבלעז
 .ערעדנַא יד יװ קיטכיוװ ןוא ךַײרלָאצ ױזַא ןַײז ןזומ ןעגנורעדנע עקיזָאד יד

 זיא ,טצעזעגנגעק ןוא ךַײלג ןענַײז גנוקריװנגעק ןוא גנוקריו יד יװ ױזַא

 2רַאֿפ ףיוא טריצנערעֿפיד טֿפַארק עכעלרעסיוא יד תעב זַא ,ןעגנורדעג ןוֿפרעד

 :עֿפיד ךיוא ןײלַא יז זומ ,טקריװ יז עכלעוו ףיוא ,ןלייט יד םינֿפוא ענעדייש

 ןַא רעירֿפ יװ ןַײז וצ טָאטשנָא ,סָאמ רעקיבלעז רעד ןיא ןרעװ טריצנער

 עפורג ַא ,טֿפַארק עקימרָאֿפליֿפ ַא ךָאנרעד ןרעװ יז זומ ,טּפַארק עקימרָאֿפנײא
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 טָא ןכַאמ רָאלק ןלעװ ןליּפשַײב עכעלטע ,ןטֿפערק עכַײלג ןייק טינ ןוֿפ
 ,תמא םעד

 ףָאטש טימ טקילֿפנָאק ריא ךרֹוד טלייטעצ טרעװ טֿפַארק ענלצנייא ןַא
 .עג סנטצעל ןבָאה רימ סָאװ ,לַאֿפ םעד ןיא ,ןטֿפערק ענעדײשרַאֿפ טַײװ ןיא
 :ַאזוצ ןקרַאטש ַא ךרוד ןרָאװעג טּפַאלקעצ זיא סָאװ ,רעּפרעק ַא ןוֿפ ,טכַארּב
 עסַאמ רעקיטרַאניײא ןַא ןוֿפ גנורעדנע רעד ץוחַא ,ןעמוקעגרָאֿפ זיא ,סיוטשנעמ
 גנורעדנע ןַא ךיוא ,ךעלקיטש ענעֿפרָאװעצ ןוֿפ עפורג רעקיטרַאנדײשרַאֿפ ַא ףיוא
 ןענַײז סָאװ ,ןטֿפערקטעּפמיא ןוֿפ עּפורג ַא ףיוא טעּפמיא ןקיטרַאנײא ןַא ןוֿפ
 עגונב ךיוא ענעגייא סָאד ,ןעגנוטכיר ןוא סעמוס ערעייז ןיא קיטרַאנדײשרַאֿפ
 ןַא יװ םעד ךָאנ .ץיה ןוא טכיל יװ טנַאקַאב ודנוא ןענַײז סָאװ ןטֿפערק יד
 יז ןרעװ ,ןטקנוּפ עלַא ףיא יײז טײרּפשיאֿפ רעּפרעק רעקידנלַארטשסױא
 ,ןלַאֿפ ייז עכלעוו ףיוא ,סרעּפרעק יד ןוֿפ ןטקנוּפ עלַא ףיוא טיײרּפשעצ רעדיוװ
 ןטַײז עלַא ףיוא ריא ןוֿפ סױרַא ןעמוק סָאװ ,ןוז רעד ןוֿפ ןלַארטש יד ןוֿפ
 רעטנוא קירוצ ּפָא ךיז ןגָאלש ייז ,הנֿבל רעד ףיױא ןלַאױטש לייט ַא ןלַאֿפ
 ןלַאֿפ יז ןוֿפ עקינייא ןוא ,הנֿבל רעד ןוֿפ ךַאלֿפרעביײא םעד ןוֿפ ןעלקניוו עלַא
 סָאװ ,ןלַאוטש עקינייװ יד ןרעװ סעצָארּפ ןכעלנע ןַא ךרוד .דרע רעד ףיוא
 ענעי ןוא .םיור ןקימורַא םעד ךרוד טיײרּפשרַאֿפ רעדיװ ,דוע יד ןכיירג
 :עננַײרַא רָאנ ,קירוצ ןגָאלשעגּפָא טינ ןרעװ עכלעו ,ןלַאֿפ עדייב ןיא ןלייט
 טקנוּפ םעד ךרוד טרעוו טײקלעלַארַאּפ רעייז ןוא ,ןכָארבעגרעביא ןרעװ ,ןגיוצ
 .טרעטשעצ ליֿפ ױזַא

 טרעװ ףָאטש טימ טקילֿפנָאק םעד ךרוד .תמא זיא סָאד יװ רעמ ךָאנ
 ךיז ןרייש סָאװ ,ןטֿפערק ףיוא טרעדנעעג זַײװליײט טֿפַארק עקימרָאֿפנײא ןַא
 ךיז ןדייש סָאװ ,ןטֿפערק ףיוא זַײװלײט ןוא ,ןעגנוטכיר ערעייז ןיא רעטנוא
 ,ןרעדנַא ןַא ןָא ּפָא ךיז טּפַאלק רעּפרעק ןייא ןעוו .ןטרָאס ערעייז ןיא רעטנוא
 ןַא ,ןֿפרעד גנוקריו יד סלַא ךעלטנײװעג ןטכַארטַאב רימ סָאװ ,סָאד זיא
 .סרעּפרעק עדייב רעדָא םענייא ןיא גנוגעװַאב רעדָא עיציזָאּפ רעד ןיא ;נורעדנע
 ;לוֿפ ןייק טינ זיא סָאד זַא עמ טעז ,עלַײװ ַא רעביא ןעמ טכַארט רעבָא
 טַאטלוזער ןשינַאכעמ ןקיטכיזנָא םעד ץוחַא ,ךַאז רעד ןוֿפ קילב רעקידנעטש
 ;ענייא ןיא עיצַארביװ ַא ,יונעג קידנדער רעדָא ,גנַאלק ַא ןֿפַאשעג ךיוא טרעוו
 עסיוועג רעטנוא ןוא ;טֿפול רעקימורַא רעד ןיא ןוא סרעּפרעק עדייב ןיא רעדָא
 ןוא .סױטשנעמַאוצ םעד ןוֿפ גנוקריוו יד סָאד טָא ןָא רימ ןֿפור ןדנַאטשמוא
 ןוֿפ גנַאגכרוד רעז רָאנ ,ןרירביוו לָאז טֿפול יד זַא ,טכַאמעג סע טָאה רָאנ טינ
 רעד ביוא ,רעטַײװ ,טֿפול רעד ןיא ןעמָארטש טכַאמעג ךיוא טָאה סרעּפרעק יד
 סָאװ ,רוטקורטס רעד ןיא גנורעדנע עסיורג ַאזַא טכַאמעג טינ טָאה סױטשנָא
 יד ןוֿפ גנורעדורעצ ַא ןרָאװעג רעבָא זיא ,ךָארברעביא ןַא ןָא ןֿפור רימ
 סָאװ ַאזַא ,סױטשנעמַאזוצ ןוֿפ טקנוּפ םעד םורַא סועּפרעק עדייב ןוֿפ ןעלכלייט
 זיא גנושטעװקֿפיונוצ יד טָא ,רעמ ךָאנ .גנושטעװקֿפױנוצ ַא יװ ןָא ךיז טעז
 סױװַא טמוק ןלַאֿפ עקינייא ןיא .ץיה ןוֿפ גנוַײרֿפַאב ַא ךרוד טײלגַאב
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 *טֿפָא ןוא ,לייט ןטּפַאלקעגּפָא ןַא ןוֿפ טייקטציהעצ רעד ןוֿפ ,טכיל ה"ד ,קנוֿפ ַא
 ,רימ ןעעז ױזַא .עיצַאניבמָאק רעשימעכ ַא טימ טקינײארַאֿפ ץיה יד זיא לָאמ
 ןרָאװעג ןָאטרַאֿפ זיא סָאװ ,טֿפַארק רעשינַאכעמ רעקידהליחתכל רעד ןוֿפ זַא
 ענעדײשרַאֿפ רעמ טֿפָא ןוא ףניֿפ ןרָאװעג ןֿפַאשעג ןענַײז ,סױטשנעמַאזוצ םעד ןיא
 .טֿפַארק ןטרָאס

 עשימעכ ַא סע ןיא הליחּתכל .טכיל ַא ןדניצנָא ןוֿפ לַאֿפ םעד טמענ
 רעד ןוֿפ סעצָארּפ רעד .רוטַארעּפמעט יד ןבײהֿפױא ןוֿפ טמוק סָאװ ,גנורעדנע
 .ַאכָאנ טֿפַאש ,ץיה רעכעלרעסיוא ןוֿפ ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,עיצַאניבמָאק
 :לוזער רעטריצילּפמָאק רעמ ַא ןיילַא ןיוש -- װ"זַאא רעסַאװ ,סרעַײז:ןליוק דנַאנ
 ןעמַאזוצ רעבָא .טכַארבעגסױרַא סע טָאה סָאװ ץיה עכעלרעסיוא יד רעדייא טַאט
 ןֿפַאשעג טרעװ ,ץיה ןֿפַאשעג טרעװ עיצַאניבמָאק ןוֿפ סעצָארּפ םעד טָא טימ
 ןעמָארטש ,ןזַאג עטייה ןוֿפ לַײז רעקידנעײגֿפױרַא ןַא ןֿפַאשעג טרעװ סע ,טכיל
 ךָאנ ךיז טקידנע טימרעד ןוא .טֿפול רעקימורַא רעד ןיא טלעטשעגנַײא ןרעוו
 יד ןוֿפ עדעי ,ןטֿפערק ליֿפ ףיוא טֿפַארק ןייא ןוֿפ גנוצעזרעדנַאנוֿפ יד טינ
 סָאד .ןעגנורעדנע ערעטַײװ ןוֿפ הביס יד טרעװ ןעגנורעדנע עטכַארבעגסױרַא
 ןדניברַאֿפ ךיז טַײצ רעד טימ טעװ  ,טרימרָאֿפ ךיז טָאה סָאװ ,סרעַײז:ןלױק
 סולֿפנַײא םעד רעטנוא טעװ סע רעדָא ,(עזַאב ַא) ףָאטשדנורג ַא סעּפע טימ
 רעסַאװ סָאד .סקיוועג ַא ןוֿפ טַאלב םעד וצ ןָאברַאק ןַײז ןבעגּפָא ןַיײשנענוז ןוֿפ
 ביוא רעדָא ;םורַא טֿפול רעד ןוֿפ דנַאטשוצ ןשירטעמָארגיה םעד ןרעדנע טעװ
 ףיוא טמוק ,רעסַאװ סָאד טלַאהטנַא סָאװ ,ןזַאג עסייה יד ןוֿפ םָארטש רעד
 ,רוטַארעּפמעט יד ןרעדנע טעו ,טריסנעדנָאק ןרעװ סע טעװ ,רעּפרעק ןטלַאק ַא
 ץיה יד .טקעדַאב סע סָאװ ךַאלֿפ םעד ןוֿפ דנַאטשוצ ןשימעכ םעד רשֿפא ןוא
 סָאװ ץלַא רערעטיש טכַאמ ןוא ֿבלח םעד טצלעמשעצ ןבעגעגסױרַא טרעוו סָאװ
 סױרַא טֿפור ,ןכַאז ענעדײשרַָאֿפ ףיוא טלַאֿפ סָאװ ,טכיל סָאד .ןָא טמערַאװ יז
 ןרעװ סע ןוא טרעדנעעג טרעװ טכיל סָאד עכלעוו ךרוד ,סעיצקַאצר יז ןוֿפ
 עקיטייווצ יד טָא טימ וליֿפַא ךיוא טריסַאּפ יֹױזַא .ןרילָאק ענעדײשרַאֿפ ןֿפַאשעג
 ,ןעגנוגַײװצרַאֿפ עטכַאֿפליֿפרַאֿפ ץלַא ןיא ןריּפשסיױא ןעק ןעמ עכלעוו ,ןעגנוקריוו
 .ןקרעמַאב ייז ןענעק וצ ןיילק וצ ןרעוו ייז זיב

 ,הביס יד רעדייא טריצילּפמָאק רעמ גנוקריוו יד זיא ,סע טסייה ,םוטעמוא
 רעדָא רעקיטרַאניײא ןַא זיא ,טלַאֿפ טֿפַארק יד ןכלעװ ףיוא ,טַאגערגַא רעד ַײס
 ןטֿפערק לָאצ ַא ןיא טקילֿפנָאק םעד ךרוד טרעדנעעג טֿפַארק יד טרעװ ,טינ
 ,ןטרָאס רעדָא ,ןעגנוטכיר רעדָא ,סעמוס ערעייז ןיא רעטנוא ךיז ןדייש סָאװ
 -ידָאמ ןדײשרַאֿפ עּפורג רעד טָא ןוֿפ ןוא .ןעמַאזוצ םיטרּפ עלַא יד ןיא רעדָא
 ,גגולדנַאװרַאֿפ עכעלנע ןַא ךרוד ךעלדנע ערעדעי טכַאמ ןטֿפערק עטריציֿפ

 טרעוו עיצולָאװע ןוֿפ סעצָארּפ רעד ױזַא יו ,ןקרעמ ךיז רעטציא רימָאל
 סָאװ ,טֿפַארק עכעלרעסיוא ןַא .ןעגנוקריו עטכַאֿפליֿפרַאֿפ יד ךרוד ןֿפלָאהעג
 עּפורג ַא ףיוא רעּפרעק ַא ןוֿפ ןעגנוקריוונגעק יד ךרוד טצעזעגרעדנַאנוֿפ טרעוו
 ױזַא טֶא טרעװ סָאװ ,טֿפַארק עקימרָאֿפניײא ןַא -- ןטֿפערק עכַײלג:טינ ןוֿפ
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 רעקיטייװצ ַא ןוֿפ הביס יד טרעװ --- טֿפַארק רעקימרָאֿפליֿפ ַא ףיוא טרעדנעעג
 :רעדנַאנוֿפ יז טָאה סָאװ רעּפרעק םעד ןיא טײקימרָאֿפליֿפ ןוֿפ גנורעטערגרַאֿפ
 ןֿפ ןלייט עקינייא יד זַא ,ןעזעג רימ ןבָאה לטיּפַאק ןטצעל םעד ןיא .טצעזעג
 .טֿפַארק רעכעלרעסיוא רעדעי ךרוד טרעדנעעג ןדײשרַאֿפ ןרעװ טַאגערגַא ןַא
 .עג ןדיײשרַאֿפ יד ןוֿפ ןעגנוקריוונגעק יד ךרוד זַא ,ןרָאװעג ןזיװַאב זיא טציא
 ןדײשרַאֿפ ןיא ןרעוו טלייטעצ אֿפוג טֿפַארק עכעלרעסיוא יד זומ ןלייט עטרעדנע
 לייט רעטריצנערעֿפיד רעדעי זַא ,ןזַײװּוצנָא ךָאנ טבַײלב ָאד ,ןלייט עטרעדנעעג
 טרעװ סע ןכלעװ ןוֿפ ,רעטנעצ ַא ןֿפוא םעד ףיא טרעװ טַאגערגַא ןַא ןוֿפ
 רעקידהליחּתכל רעד ןוֿפ גנולײטנַײא עטריצנערעֿפיד ַא טײרּפשרַאֿפ רעדיוו
 עכַײלג ןייק טינ ןעגנערבסױרַא ןזומ ןטֿפערק עכַײלג ןייק טינ תויה ןוא ,טֿפַארק
 ןיא ןעגנערבסיורַא ןטֿפערק עטריצנערעֿפיד יד טָא ןוֿפ עדעי זומ ,ןטַאטלוזער
 ,סעיצַאיצנערעֿפיד ןוֿפ ייר ערעטַײװ ַא טַאגערגַא ןצנַאג םעד

 :רַאֿפ וצ טײקיטרַאנײא ןוֿפ גנורעדנע רעד ןוֿפ הביס עקיטייווצ יד טָא
 ;רַאֿפ יד סָאװ ךרע םעד ןיא רעקרַאטש ךצלרעּפמַײשַאב טרעוו טיײקיטרַאנדיײש
 ;קיװטנַא ךיז ַא עכלעװ ןיא ,ןלייט יד ןעװ ,רעסערג טרעוו טיײקיטרַאנדיײש
 ,רוטַאנ ןיא ןרָאװעג שרעדנַא ליֿפ ןענַײז ,טריּפורג ךיז טָאה סצנַאג קידנעל
 -- טֿפַארק רערעסיוא רערעדעי ףיוא ןדיײשרַאֿפ ץנַאג ןריגַאער חרכהב ייז ןלעו
 עקידשרעדנַא קרַאטש ליֿפ ױזַא ןיא טֿפַאוק עכעלרעסיוא ןַא ןלייטעצ ןלעװ ייז
 ץנַאג ַא ןוֿפ רעטנעצ רעד טרעװ ייז ןוֿפ עדעי יװ ױזַא ןוא ,ןטֿפערק סעּפורג
 ערעדנוזַאּב ןוֿפ לָאצ יד ןרעמרַאֿפ יז זומ ,ןסולֿפנַײא ןוֿפ ייר רערעדנוזַאב
 ,טַאגערגַא םעד ןיא רָאֿפ ןעמוק סָאװ ןעגנורעדנע עקיטייווצ

 ,ןלייט עכַײלג ןייק טינ לָאצ יד .ריֿפסױא ןַא ךָאנ ןבעגוצ ָאד זומ ןעמ ןוא
 ,טייקכַײלג:טינ רעייז ןוֿפ דַארג רעד ךיוא יװ ,טײטשַאב טַאגערגַא ןַא עכלעו ןוֿפ
 עטריזילַאיצעּפס ענעבצגעגוצ עדעי ,סעצָארּפ םעד ןיא רָאטקַאֿפ רעקיטכיװ ַא זיא
 ביוא .ןטֿפערק עטריזילַאיצעּפס ןוֿפ רעטנעצ רענעבעגענוצ ַא זיא גנולײטנַײא
 רעכעלרעסיוא ןַא ךרוד קימרָאֿפליֿפ ןילַא קידגרעװ ,סצנַאג קימרָאֿפנײא ןַא
 .ַאב סָאװ ,סצנַאג ַא ביוא ;קימרָאֿפליֿפ טֿפַארק עכעלרעסיוא יד טכַאמ ,טֿפַארק
 ןיא טֿפַארק עכעלרעסיוא יד טלייטעצ ,סעיצקעס עכַײלג ןייק טינ ייווצ ןוֿפ טייט 2
 עַײג עדעי זַא ,רָאלק זיא ,ןטֿפערק עקימרָאֿפליֿפ ןוֿפ סעּפורג עכַײלג ןייק טינ ייווצ
 עיצַאקילּפמָאק ןוֿפ לַאװק רעקידרעטַײװ ַא ןַײז ןומ עיצקעס עכַײלג ןייק טינ
 רעקידרעטַײװ ַא --- עסַאמ רעד ןיא םוטעמוא ןטעברַא סָאװ ןטֿפערק יד ןשיװצ
 ןייג זומ ןעגנוקריוו יד ןוֿפ גנוכַאֿפליֿפרַאֿפ יד ,טײקיטרַאנדײשרַאֿפ ןוֿפ לַאװק
 זומ עיצולָאװע ןוֿפ לּפַאטש רעדעי .גנורעסערגרַאֿפ.לָאצ רעשירטעמָאעג ַא ןיא
 ,לּפַאטש ןרעכעה ַא ןריֿפנַײרַא

 עקיסעמלגערמוא ףיוא טקריוװ סָאװ ,עיצַאגערגַא ןוֿפ טֿפַארק יד .157 8
 רעקידנַאטשרעדיװ ַא ןיא טײרּפשעצ ןענַײז עכלעוו ,ףָאטש ןרעטיש ןוֿפ סעסַאמ
 סעיניל עכַײלג ןיא ןגעװַאב ךיז ןלָאז סעסַאמ ענױזַא ,ןכַאמ טינ טעװ ,הֿביבס
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 ,טגָאזעג רעירֿפ יװ רָאנ ,טעטיװַארג ןוֿפ רעטנעצ ןכעלטֿפַאשנײמעג רעייז וצ

 רענייא ֹוצ טדנעװעג זיא סָאװ ,געװ ןקינילמורק ַא ןעמענ טעװ עסַאמ עדעי

 עלַא יז יװ ױזַא .טעטיװַארג ןוֿפ רעטנעצ םעד ןופ טַײז רעדנַא רעד רעדָא

 רעדעי ןבעג עיצַאטיװַארג טעװ ,ןעגנוגנידַאב ענעדײשרַאֿפ ןיא ךיז ןעניֿפעג

 דַארג ןיא ןוא טייקדניוװשעג ןיא ,גנוטכיר ןיא ןדײשרַאֿפ גנוגעװַאב ַא עסַאמ

 ןרעװ טעװ טֿפָארק עוװיטַאגערגַא עקימרָאֿפניײא ןַא -- טייקנגיובעגסיוא ריא ןוֿפ

 זַא ךיז טָאה סָאװ סעצָארּפ רעד .ןטעפמיא עקימרָאֿפליט ןיא טריצנערעֿפיד

 ןרַאלובענ ןוֿפ עסַאמ עקיצנייא ןַא טֿפַאש רע זיב ,רעטַײװ ןײגנָא זומ ןביוהעגנָא

 ןיא ןעמוקסיורַא ןזומ ןעגנוגעװַאב עקינילמורק עקיגנעהּפָאמוא יד ןוא ;ףָאטש

 גנוטרַאהרַאֿפ עקיטַײצנײא ןַא :סקַא ריא םורַא עסַאמ רעד ןוֿפ גנוגעװַאב ַא

 ?ערגַא רעד ןוֿפ ןעגנוקריוו ייוװצ יװ ,ןעעז רימ עכלעוו ןיא ,ךיז ןעיירד ַא ןוא

 ףוסל ןרעװ ,שרעדנַא סעּפע רָאנ ןעוועג טשרעוצ ןענַײז סָאװ ,טֿפַארק רעוויטַאג

 .סיב זומ ןטֿפערק ייווצ יד טָא ןוֿפ גנוקינײארַאֿפ רעד ךרוד ,ןדײשרַאֿפ טַײװ

 ,דִיָארעֿפס ןקידנעיירד ךיז םעד ןוֿפ טײקישטַאלּפ יד ןרעסערגרַאֿפ ךיז זַײװכעל

 ןעיירד סָאד ןוא רענעלק טרעװ עסַאמ רעד ןוֿפ םענרַאֿפ רעד יװ ךרע םעד ןיא

 ,גנוקריװ עטירד ַא ןֿפורנָא רימ ןענעק סָאד ןוא ,רעכיג ךיז

 ,טייקטכידעג עטרעסערגרַאֿפ יד ןטיײלגַאב זומ סָאװ ץיה ןוֿפ גנוֿפַאש יד

 םושב זיא סָאװ אצוי-לעופ ַא -- טרָאס רעדנַא ןַא ךָאנ ןוֿפ אצוי:לעוּפ ַא זיא

 רעד ןוֿפ ןלײט ענעדײשרַאֿפ יד יװ ױזַא םערָאװ  ,רעכַאֿפנײא ןייק טינ ןֿפוא

 קידנקריװ .ןדײשרַאֿפ ןַײז ץיה רעייז זומ ,ךַײלג עלַא רעטכידעג טינ ןרצוװ עסַאמ

 -ַארעּפמעט ענעדײשרַאֿפ ןבָאה ןלייט ענַײז סָאװ  ,ד;ָארעֿפס ןקיטרַאזַאג ַא ףיוא

 :רעטַײװ ַא ןטעברַאסיױוא עיצַאטָאר ןוא עיצַאגערגַא ןוֿפ ןטֿפערק יד ןזומ ,ןרוט

 -עגלַא יא ,ןעמָארטש עקידנרילוקריצ ןֿפורסױרַא ןזומ יז :ןעגנורעדנע ייר עקיד

 טכיל ןרעװ ןֿפַאשעג טעװ הגרדמ רערעקיטעּפש ַא ףיוא .עלַאקָאל יא עניימ

 ןוֿפ טײקכעלנַײשרָאװ רעד ףיוא ךיז קידנלעטשּפָא טינ ןיוש ,ץיה יװ טוג ױזַא

 זַא ,רָאלק גונעג זיא ,ןעגנורעדורֿפױא עשירטקעלע ןוא סעיצַאניבמָאק עשימעכ

 ןטײרּפשעצ ַא ןיא טריטסיסקע הליחּתכל טָאה ףָאטש זַא ,ןָא טמענ ןעמ בוא

 ןַײז ןעוועג םרוג טָאה עכלעוו ,טֿפַארק עקימרָאֿפנײא רעירֿפ יד טָאה ,דנַאטשוצ

 זַא ןוא ;ןטֿפערק ענעדײשרַאֿפ ןיא טלייטעצ הגרדהב ןרעוװ טזומעג ,עיצַאגערגַצ

 טָאה טַאגערגַא םענערָאװעג םעד ןיא טײקטריצילּפמָאק ןוֿפ הגרדמ ערעטַײװ עדעי

 -- טֿפַארק רעקיזָאד רעד ןוֿפ ןעגנולייטעצ עקידרעטַײװ ןעגנערבטימ טזומעג

 עקידרעירֿפ יד ןרעסערגרַאֿפ סָאװ ,ןעגנוקריו ןוֿפ גנוכַאֿפליֿפרַאֿפ עקידרעטַײװ ַא

 .טײקיטרַאנדײשרַאֿפ
 :רעטנוא קירעהעג יװ ןעק טנעמוגרַא רעזדנוא ןוֿפ לייט רעד טָא רעבָא

 .ַארטסוליא עשיטעטָאּפיה ענױזַא וצ ןעמוקנָא קידנֿפרַאד טינ ,ןרעװ טציטשעג

 ןיילַא דרע רעד ןוֿפ ןטֿפַאשנגײא עשימָאנָארטסַא יד .עקידרעירֿפ יד יװ סעיצ

 ןופ ןעגנקריװ יד סנטשרע טכַארטַאב .קעווצ רעזדנוא רַאֿפ גונעג ןַײז ןלעוװ

 רימ ;םרָאֿפ ריא ןוֿפ טײקישטַאלּפ יד ןבָאה רימ .סקַא ריא םורָא טעּפמיִא ריִא
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 ;םי עקידנעטש עסיװעג ןבָאה רימ ;טכַאנ ןֹוא גָאט ןוֿפ טַײבּפָא םעד ןבָאה
 יד רעטַײװ טכַארטַאב .ןעמָארטשטֿפול עקידנעטש עסיוועג ןוא ןעגנומערטש
 ררע רעד ןוֿפ ךַאלֿפײױד רעד תמחמ טמוק סָאװ ,ןטַאטלוזער ייר עקיטייווצ
 ,ןענָאזעס יד ןוֿפ םיקוליח ליֿפ יד ,עטיברָא ריא ןוֿפ ךַאלֿפ םעד ןוֿפ ּפָא טכַײװ
 עכעלרעסיוא יד ,טכַארבעגסױרַא ױזַא ןרעװ ,צקידרדסּכ יא ,עקיטַײצניײא יא
 ןַײז טימ דִיָארעֿפס ןקישטַאלּפ ןקידנעיירד ךיז םעד ףיוא טקריװ סָאװ  ,גנולצוצ
 ,עיצַאטונ ןֿפורעגנָא טרעו סָאװ ,גנוגעװַאב יד סױהַא טגנערב ,סקַא רענעגיובעג
 רעד טמוק סע רעכלעװ ןוֿפ ,גנוגעװַאב ערעסערג ןוא ערעמַאזגנַאל יד ןוא
 רעד ןוֿפ ןוא ,ןטַאטלוזער ענעדײשרַאֿפ ענַײז טימ ןסקָאניװקע יד ןוֿפ גיײנּפָא
 רעסַאװ ןוֿפ ץײלֿפוצ ןוא ץיײלֿפּפָא רעד ןֿפַאשעג ךיוא ןרעװ טֿפַארק רעקיבלעז
 ,טֿפול ןוֿפ ןוא

 ןעגנוקריוו ןוֿפ גנוכַאֿפליֿפרַאֿפ יד ןזַײװַאב וצ ןֿפוא רעטסכַאֿפנײא רעד רעבָא
 ןסולֿפנַײא יד ןבַײרשַאב וצ ןַײז טעװ סַאלק םעד ןוֿפ ןעגנונַײשרעד יד ןשיװצ
 עטענַאלּפ ַא ,עקירעביא יד ףיוא םעטסיס:ןענוז רעד ןוֿפ דילגטימ ןדעיַא ןוֿפ
 .מִא עכעלקרעמ עסיוועג סעטענַאלּפ עקיַײברעד יד ןיא טקעריד סױרַא טֿפור
 ןעמוק סָאװ ,ןעגנוכַײװּפָא יד ןריצילּפמָאק סָאװ ,גנַאג רעייז ןיא ןעגנוכַײװ
 טֿפור סעטענַאלּפ ערעטַײװ יד ףיוא ןוא ;םינֿפוא ערעדנַא ףיוא ייז ןיא רָאֿפ
 רימ ןבָאה ָאד .ןעגנוכַײװּפָא עכעלקרעמ רעקינייװ עסיוועג טקעריד סױרַא רע
 סעטענַאלּפ עטכַײװענּפָא יד ןוֿפ ערעדעי רעבָא .ןעגנוקריוו ייו עטשרע ןַא
 גנוקריוו ַא טקעריד טָאה ערעדעי -- ןעגנוכַײװּפָא ןוֿפ רוקמ ַא אֿפוג ןיילַא זיא
 ;ענּפָא טָאה א עטענַאלּפ ןעװ זַא ,סיוא טמוק רעבירעד .ערעדנַא עלַא ףיוא
 א ןעװ ,ןעמונרַאֿפ טלָאװ יז סָאװ ,עיציזָאּפ רעד ןוֿפ ב עטענַאלּפ יד ןגיוצ
 יז יװ ,שרעדנַא ,םרוג זיא ב סָאװ ,ןעגנוכַײװּפָא יד ןרעוװ ,ןעוועג טינ טלָאװ
 ,ָאד .רעטַײװ ױזַא ןוא ,ה ,ד ,ג טימ ךיוא ױזַא ןוא ;ןעװעג טסנוז ןטלָאװ
 ערעסערג ַא ךס ַא :ןעגנוקריװ ןוֿפ ייר עקיטײװצ ַא רימ ןבָאה ,סע טסייה
 עטקערידמוא יװ ױזַא .גנוקריו עמוס רעד ןיא רענעלק ליֿפ שטָאכ ,לָאצ ןיא
 רעדעי ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד ןרעדנע ךױע ןסיװעג ַא ןיא זומ ןעגנוכַײװּפָא
 םעד ףיוא .דנַאנַאכָאנ ױזַא ןוא ,ייר עטירד ַא יז ןוֿפ סױרַא טמוק ,עטענַאלּפ
 ענעדײשרַאֿפ ַא ,סיוא טביא עטענַאלּפ עדעי סָאװ ,טֿפַארק יד טכַאמ ןֿפוא
 ענעדײשרַאֿפ יד ןוא ;סעטענַאלּפ עקירעביא יד ןוֿפ רערעדעי ףיוא גנוקריוו
 ךיז טלקערבעצ סָאװ ,רעטנעצ ַא יװ עטענַאלּפ רעדעי ןיא טניד גנוקריוו
 ױזַא ןוא ,עקירעביא יד ףיוא ןעגנוקריוו ענעדײשרַאֿפ ערענעלק ןיא זַײװליײט
 .םעטסיס רעצנַאג רעד ךרוד סעילַאװכ ערענעלק ןוא רעמ ץלַא ןיא רעטַײװ

 עיצַארטנעצנָאק רעד ךרוד טרימרָאֿפ ךיז טָאה דרע יד ביוא .8 8
 ןוא ;סייה קידנעילג ןַײז טזמעג בײהנָא ןיא יז טָאה ,ףָאטש ןטיײרּפשעצ ןוֿפ
 רעקידהליחתכל רעד ,טינ ליס ,עזעטָאּפיה ערַאלובעג יד ןָא טמענ ןעמ ַײס
 וויטקודניא יװ ןרעװ טכַארטַאב טציא ןומ דרע רעד ןוֿפ דנַאטשוצ רעקידנעילג
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 ןרָאװעג תוחּפה לכל זיא ,טלעטשעגטסעֿפ טינ ביוא רעדָא ,טלעטשעגטס98

 עשיגָאלָאעג ץנעמונעגנָא ןיימעגלַא ןַא טציא ןיא יז זַא ,ךעלנַײשרָאװ ױזַא

 רעד ןוֿפ גנוליקּפָא רעקידהגרדהב רעד ןוֿפ ןטַאטלוזער ענעדײשרַאֿפ ,ערעל
 .עלע עטליקעגּפָא ןוֿפ גנוטרַאהרַאֿפ יד ,ערָאק ַא ןוֿפ גנורימרָאֿפ יד יו ,דרע
 --- ןרָאװעג טקרעמַאב ןיוש ןענַײז ,ו"זַאא רעסַאװ ןוֿפ גנוצצזּפָא יד ,ןטנעמ
 עקיטַײצכַײלג ןענַײז ייז זַא ,ןזַײװּוצנָא זיולב רעדיװ ָאד יז ןָאמרעד ךיא ןוא
 טציא רעבָא רימָאל .ץיה עטרענעלקרַאֿפ ,הביס ןייא רעד ןוֿפ ןעגנוקריוו

 ןעמוקעגסיורַא ךָאנרעד ןענַײז סָאװ ,ןעגנורעדנע עטכַאֿפליֿפרַאֿפ יד ןקרעמַאב

 הביס ןייא רעד טָא ןוֿפ ךשמה םעד ןוֿפ

 .ןעיצֿפױנוצ ךיז זומ ,רוטַארעּפמעט ריא ןוֿפ ןלַאֿפ םעד תמחמ ,דרע יד

 סיורג וצ דלַאב טרעװו ,טַײצ עסיוועג ַא ןעוועג זיא סָאװ ,ערָאק עדילָאס יד

 יז זומ ,ןטלַאה טינ ךיז ןעק יז יװ ױזַא ןוא ,ןטימ ןטמּפורשעגנַײא םעד רַאֿפ
 ירעטנורַא טינ ןעק דִיַארעֿפס ַא ןוֿפ קעדוצ ַא רעבָא ,ןרעוו טּפמורשעגנַײא ךיוא

 קידנרעװ טינ ,דְנָארעֿפס ןטסקינײװעגיא ןרענעלק ַא טימ גנורירַאב ןיא ןעקניז
 ןַײז ןעװ ,לּפע ןַא ןוֿפ טוה יד יװ ,ןשטיינק ןבײהנָא ךיז טעװ יז :ןסירעצ |

 יד רעטַײװ סָאװ ,רענעלק טרעוו ןוא טײקטכַײֿפ טרילרַאֿפ עסַאמ עטסקיניײװעניא

 ןעמוק סָאװ סנקור יד ןוומ ,רעקיד טרצװ קעדוצ רעד ןוא ןָא טייג גנוליקּפָא
 יו ףיוא ךיז ייז ןבייה ףוסל זיב ,רעסערג ץלַא ןרעוו גנוװצֿפױנוצ רעד ןוֿפ

 ןענַײז סָאװ ,ןעמעטסיס:גרעב ערעטעּפש יד ןוא ;גרעב עסיורג ןוא ךעלגרעב
 ,צקַאט סע ןעעז רימ יװ ,ערעכעה ןַײז רָאנ טינ ןזומ ,ןרָאװעג ןֿפַאשעג ױזַא
 .נעמענ טינ ,ױזַא ,עקַאט יז ןעניֿפעג רימ יװ ,ערעגנעל ןַײז ךיוא ןזומ ייז רָאנ
 רעסָאװ ,רימ ןעעז ,ןטֿפערק עקידנריציֿפידָאמ ערעדנַא יד טכַארטַאב ןיא קיד
 ןייא רעד ןוֿפ טרעוו סע ךַאלֿפרעביײא םעד ןוֿפ טײקנדײשרַאֿפ ערעילהעגמוא

 ּפָאקסעלעט רעד סָאװ ,טײקיטרַאנדײשרַאֿפ ַא -- ץיה ןוֿפ רעװנָא םעד ,הביס
 2ָאמטַא ןוא עקידרעסַאװ יד סָאװ ,הנֿבל רעד ףיוא עקיבלעז סָאד זדנוא טזַײװַאב

 .ןעוועג טינ טרָאד ןענַײז ןעגנולטימרַאֿפ עשירעֿפס
 טײקיטרַאנדײשרַאֿפ טרָאס רעדנַא ןַא ןקרעמַאב ךָאנ רעבָא ןֿפרַאד רימ

 ןיא הביס רעקיבלעז רעד ןוֿפ ןעמוקעג ךיוא זיא סָאװ ,ךַאלֿפרעבײא םעד ןוֿפ
 ןבָאה ,ןיד ןעוועג ךָאנ זיא דרע רעד ןוֿפ ערָאק יד תעב .טַײצ רעקיבלעז רעד

 ןַײז טזומעג ,גנולצֿפױנוצ ריא ךרוד ןרָאװעג ןֿפַאשעג ןענַײז סָאװ ,ןשטיינק יד

 ןגיל טזומעג ןבָאה ןשטיינק יד ןשיװצ סָאװ םיחטש יד רָאנ ,עניילק רָאנ טינ
 ןיא ןרעסַאװ יד ןוא ;ייז רעטנוא סָאװ דַלָארעֿפס ןקיסילֿפ םעד ףיוא ךעלטַאלג
 ּוװשרעדנַא יװ רעירֿפ זיא ערָאק יד ּוװ ,ןטנגעג עשיטקרַאטנַא ןוא עשיטקרַא יד
 ,ךַײלג םוטעמוא טײרּפשעגרעדנַאנוֿפ ןַײז טזומעג ןבָאה ,ןרָאװעג טעװעטרַאהרַאֿפ

 ,רעקרַאטש אליממ ןוא רעקיד ןרָאװעג זיא ערָאק יד יװ דלַאב ױזַא רעבָא

 ןוֿפ ריא ןיא ןעמוקעגרָאֿפ ןענַײז סָאװ ,ןעגנוטלַאּפשעצ ןוֿפ סעיניל יד ןבָאה
 ןשּפיה ַא ףיוא ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא טלײטענּפָא ןַײז טזומעג ,טַײצ וצ טַײצ
 רעד ןעגנַאגעגכָאנ לָאמעלַא טינ ןענַײז ןכַאלֿפרע בייא עקידנשיוצ יד ;קחרמ
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 ןרָאװעג ןענַײז רעבירעד ןוא ,דרע רעד ןוֿפ קינייװעניא םעד ןוֿפ גנויצֿפױנוצ

 ןיצלּפַא ןַא ןגײלמורַא לָאז רענייא ןעװ .ועסַאװ ןוא דנַאל ןוֿפ םיחטש עסיורג

 ןענַײז ןשטיינק יד ןיילק יו ,ןקרעמַאב רע טעװ ,ריּפַאּפ םעניד ןסַאנ ַא טימ

 ךַאלֿפרעבײא םעד ףיוא ןגיל ריּפַאּפ ןוֿפ ןלייט עקידנשיווצ יד טַאלג יוװ ןוא

 טעװ ,ריּפַאּפקַאּפ ןקיד ַא טימ ןגײלמורַא ךָאנרעד םיא רע לָאז ; ןיצלּפַא םענוֿפ

 ןענַײז סע רעסערג לֿפיװ ןוא ןענַײז ןשטיינגק יד רעכעה לֿפיװ ,ןקרעמַאב רע

 סָאד ,ןיצלּפַא םוצ וצ טינ ךיז טריר ריּפַאּפ סָאד ּוװ ,רעטרע עקידנשיווצ יד
 ןוֿפ ערָאק יד ןעוו זַא ,טקַאֿפ םעד ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ ערָאלק ַא ןבעג םיא טצוו

 רעסערג ןלָאט ןוא גרעב ןוֿפ םיחטש יד ןענַײז ,ןרָאװעג רעקיד זיא דרע רעד

 ?רַאֿפ ,ןעגנונעדרָאנַײא עקיטרַאנײא רעקינײװ רעדָא רעמ טָאטשנָא ,ןרָאװעג

 ןענַײז ,ךַאלֿפרעביײא ןצנַאג םעד טקעדרַאֿפ ןבָאה סָאװ ןרעסַאװ רעביא טיירּפש

 יװ ,ןַאעקָא ןוא טנעניטנָאק ןוֿפ ןעגנונעדרָאנַײא עקיטרַאנדײשרַאֿפ יד ןרָאװעג

 ,רעטציא סע ןעעז רימ

 גנובײהֿפױא רעד ןיא ןוא םענרַאֿפ םעד ןיא גנורעדנע עטלּפָאט יד סָא

 יד -- טײקיטרַאנדײשרַאֿפ ןימ רעדנַא ןַא ךָאנ טכַארבעגטימ טָאה דנַאל ןוֿפ

 ךיז טבייה סָאװ ,ךַאלֿפרעבײא רעכַײלג קידהשקשינ ַא ,עיניל:גערב רעד ןוֿפ

 2רעבייא ןַא רעבָא ;גערב:םי ןקיסעמלגער ןכַאֿפניײא ןַא טָאה ,ןַאעקָא ןוֿפ ףיוא
 ,ןטייקגרעב ןוֿפ טקַאהעגרעביא ןוא דנַאלכַאלֿפ ןוֿפ טשימעג זיא סָאװ ,ךַאלֿפ

 ןקיסעמלגערמוא רעייז ַא ןבָאה טעו ,םי ןוֿפ ןבױהעגסױװַא טרעו סע ןעוו

 ףוס ַא ןָא ױזַא טָא .םיטרּפ ענַײז ןיא יא ,ןכירטשטּפיוה ענַײז ןיא יא ,רוטנָאק

 ןענַײז סָאװ ,ןטַאטלוזער עשיֿפַארגָאעג ןוא עשיגָאלָאעג ןוֿפ גנולמַאזנָא יד זיא

 גנוטײרּפשעצ יד --- הביס ןייא רעד טָא ןוֿפ ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא םַאזגנַאל

 .דרע רעד ןוֿפ ץיה רעוויטימירּפ רעד ןוֿפ

 ןֿפור ןגָאלַאעג יד סָאװ ,גנולטימרַאֿפ רעד ןוֿפ רעבירַא ןעייג רימ ןעוו

 ןעעז ,ןעגנולטימרַאֿפ עשירעֿפסָאמטַא ןיא עקידרעסַאװ יד ֹוצ ,עקידרעַײֿפ ןָא

 יד ,ןעגנוקריוו ןוֿפ עיצַאקילּפמָאק עקידנועװ רעסערנ ץלַא עכעלנע ןַא רימ

 .עג ןָא בײהנָא ןוֿפ ןבָאה רעסַאוװ ןוא טֿפול ןוֿפ ןטייקיטעט עקידנעקנעװשּפָא

 ?רַאֿפ ליֿפ טכַאמעג םוטעמוא ןבָאה ,ךַאלֿפרעבײא ןטקעדענּפָא ןדעי טרעדנע

 לַאװק רעקידהליחּתכל רעד זיא ,/69 9) ןזיװַאב ןיֹוש יו .ןעגנורעדנע ענעדייש

 .רַאֿפ יד .ןוז רעד ןוֿפ ץיה יד ןעגנוגעװַאב?טײקיסילֿפ ןוא עקיטרַאיזַאג יד ןוֿפ

 רעד טיול ,טֿפַארק ןוֿפ ןעמרָאֿפ ענעדײשרַאֿפ ףיוא ץיה רעד ןוֿפ ןעגנולדנַאװ

 עטשרע יד זיא ,טלַאֿפ יז ןכלעוו ףיא ,ףָאטש םעד ןוֿפ גנידַאב ןוא רוטַאנ
 עלַא ףיוא ןגָאלש סָאװ ,ןוז רעד ןוֿפ ןלַאוטש יד .עיצַאקילּפמָאק ןוֿפ הגודמ

 ענעדײשרַאֿפ עלַײװ עדעי קירוצ טמענ ןוא טוַײװַאב סָאװ ,רודּכ ַא ןוֿפ ןעלקניוו

 ךנלגעט טַײצ רענעדײשרַאֿפ ַא ןיא לייט ןדעי ןוא ,ךַאלֿפרעביײא ןַײז ןוֿפ ןלייט

 רעד ןעוֶו ּוליֿפַא ,טײקנדײשרַאֿפ עשּפיה ַא טכַארבעגסױרַא ןטלָאװ ,רָאי ןכרוד

 זיא סָאװ ,רודּכ ַא ףיוא ןלַאֿפ ייז יו ױזַא רעבָא .קימרָאֿפניײא ןעוועג טלָאװ 'וודּכ
 םיחטש עטַײװ ןיא ןעגנעה סע רעכלעוו ןיא ,רעֿפסָאמטַא ןַא טימ טלגנירעגמורפ
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 םיחטש טרָאד ,םי ןוֿפ םיחטש עסיורג ָאד ףיוא טקעד רעכלעוו ןוא ,סנקלָאװ
 .רַאֿפ ענַײז ןיא סױרַא ייז ןֿפור ,זַײא ןוא יינש ָאד ,גרעב ָאד ,דנַאלכַאלֿפ ןוֿפ
 ןעמָארטשטֿפול ןרעװ סע .ןעגנוגעװַאב ענעדײשרַאֿפ לָאצ ַא ןָא ןלייט ענעדייש
 :מעט ןוא ןטייקדניוװשעג ,ןעגנוטכיר ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ,סיירג רענעדיײשרַאֿפ ןוֿפ
 ערעיײז ןיא ןדײשרַאֿפ ױזַא ךיוא ןעמָארטש:םי ןכַײלג סָאד ןוא ;ןרוטַארעּפ

 .וצ ַא ןיא רעסַאװ סױרַא ךַאלֿפרעבײא רעד טיג טנגעג רעד ןיא ,ןרָאטקַארַאכ
 טלַאֿפ ןרעדנַא םעד ןיא ןוא ,יוט ּפָא ךיז טצעז םענעי ןיא ,ערַאּפ ןוֿפ דנַאטש
 יָארּפ רעקידנטַײב ךיז קידנעטש רעד ןוֿפ ןעמוק סָאװ םיקוליח ץלַא -- ןגער ַא
 ,ץַאלּפ ןדעי ןיא ץיה ןוֿפ גנולַארטשסיױא ןוא גנו;צנַײרַא רעד ןשיװצ עיצרָאּפ
 לָאז סע ,רוטַארעּפמעט רעד ןוֿפ לַאֿפרעטנורַא רעכיג ַא טריֿפ העש ןייא ןיא
 סרעּפרעק ענערָארֿפרַאֿפ עטכַײֿפ יד ןוֿפ גנוטײרּפשסױא רעד טימ ,זַײא ןרעוו
 ,רעװ ,ּפָא טזָאל טלעק יד ןעװ ,העש רעדנַא ןַא ןיא תעב ;טימרעד טמוק סָאװ
 .סרעּפרעק יד ןוֿפ ךעלכלייט עטיײרּפשעצ יד טַײרֿפַאב

 ןוֿפ הגרדמ רעטייווצ רעד ףיוא רעבירַא טייג סע ןעו ,רעטעּפש ןוא
 ןֿפורעגסױרַא ןענַײז סָאװ ,גנוגעװַאב ןטרָאס ךס זַא ,רימ ןעעז ,עיצַאקילּפמָאק
 .ןעגנערב ,ןוז רעד ןוֿפ ןלַארטש יד ךרוד טקערידמוא רעדָא טקעריד ןרָאװעג
 ןעגנוגנידַאב יד טל רעטנוא ךיז ןדייש סָאװ ,ןטַאטלוזער סױרַא עלַא
 סעילַאװכ ,ןכַײט ,סרעשטצלג ,ןגער ,טסָארֿפ ,טניװ ,שינעקירט ,עיצַאדיסקָא
 סָאװ ,סעיצַארגעטניא יד ךרוד ןריֿפ רעלטימרַאֿפ עקידנעקנעװשּפָא ערעדנַא ןוא
 ןדנַאטשמוא עלַאקָאל יד ךרוד תוכיא ןוא תֹומֹּכ רעייז ןיא טמיטשַאב ןענַײז
 ָאד רעלטימרַאֿפ ענױזַא ןלעװ ,טינַארג ןוֿפ חטש ַא ףױא ןקריװ ייז ןעװ
 ךַאלֿפרעביײא רעד ,ןכַאמ ייז ןלעװ טרָאד ,קורדנַײא ןכעלקרעמ ַא םיוק ןכַאמ
 רעקיטשכָארב ןוא לַאֿפּפָא עּפוק ַא ןרעװ טעװ סע ןוא ,ןלייש ךיז ןעמענ לָאז
 יז ןלעװ ,םייל ןטַײװ ַא ןיא טַאּפשדלעֿפ םעד קידנעלקערבעצ ּוװשרעדנַא ןוא
 ןוא ,ןייטשרעמילג ןוא ץרַאװק עקידנטיײלגַאב יד טימ ןעמַאזוצ ןגָארטקעװַא סע
 עטקעדעגּפָא יד ןעוו ,םימי ןוא ןכַײט ןיא ןטכיש ערעדנוזַאב ןיא ייז ןרעגעלּפָא
 ןֿפָאטש עטצעזעגּפָא ןוֿפ ,סעיצַאמרָאֿפ עכַײלג:טינ עכעלטע ןוֿפ טײטשַאב השבי
 :רַאֿפ רעמ ךרע יֿפל ןַײז ןעגנורעדנע יד ןלעװ ,ןטקודָארּפ עקידרעַײֿפ ןוֿפ ןוא
 .רַאֿפ ןיא טלקערבעצ ןרעוו סעיצַאמרָאֿפ ערעדנוזַאב יד יו ױזַא .קיטרַאנדיײש
 םעד ןוֿפ טיײקיסעמלגערמוא ערעסערג ַא ןעמוקסיורַא סעװ ,ןדַארג ענעדייש
 ,ןכַײט ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ טרינערד ןרעװ סָאװ ,דנַאל רעקיטש יד ,ךַאלֿפרעביײא
 םוצ ןריֿפרעטנורַא ןלעװ ןכַײט יד ןוא ,ןֿפָאטש עקיבלעז יד ןוֿפ טינ ןעײטשַאג
 עַײנ ןעמוקֿפיױא ןלעװ ױזַא ןוא ,ןלַאירעטַאמ ןוֿפ שימעג םענעדײשרַאֿפ ַא םי
 .סעיציזָאּפמָאק ערעדנוזַאב ןוֿפ ןטכיש

 זַא ,תמא םעד ןוֿפ ליּפשַײב ןכַאֿפנײא רעייז ַא עקַאט רימ ןעעז ָאד ןוא
 .טעמָאעג ַא ןיא ךיז טרעסערגרַאֿפ ןטַאטלוזער יד ןוֿפ טײקיטרַאנדײשרַאֿפ יד
 ןכלעוו ףיוא ,טקעיבָא םעד ןוֿפ טײקיטרַאנדײשרַאֿפ רעד טול ,גנוגַײטש רעשיר
 ךס ַא ,רוטקורטס עטריצילּפמָאק ַא טָאה סָאװ ,טנעניטנָאק ַא .ןקריוו ןטֿפערק יז
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 ,ןכייה ענעדײשרַאֿפ זיב ןבױהעגֿפױא ,טלײטעגרעדנַאנוֿפ קיסעמלגערמוא ןטכיש

 עקידנעקנעוװשּפָצ עקיבלעז יד רעטנוא זומ ,ןעלקניוו עלַא רעטנוא קידעּפושמ

 טנגעג רעדעי :ןטַאטלוזער עטכַאֿפליֿפרַאֿפ רע:העגמוא ןעגנערבסױרַא תוחוּכ

 רעדנוזַאב ַא ןגָארטרעטנורַא זומ ךַײט רעדעי ,ןרעװ טרעדנעעג שרעדנַא זומ

 ךרוד ןרעװ טלײטעגרעדנַאנוֿפ ןדיײשרַאֿפ ןומ גנוצעזּפָא עדעי ,לַאֿפּפָא טיָאס

 ןשַאװ סָאװ ,ערעדנַא ןוא ץײלֿפּפָא ןוא ץיײלֿפוצ ןוֿפ ןעמָארטש עטשימעג יד

 .רעבייא םעד ןוֿפ עיצַאקילּפמָאק ענעבעגעגוצ עדעי ןוא ,ןגערב עטיירדעג יד

 ,טַאטלוזער םענעבעגעגוצ ןייא יו רעמ ןוֿפ הביס יד ןַײז זומ ךַאלֿפ

 .ַאב רימָאל ,ןעגנורעדנע יד טָא ףיוא ךיז קידנלעטשּפָא טינ ,רעבָא

 .ַאגרָאמוא רעד עגונב תמא ןקיזָאד םעד ןטכַײלַאב וצ רעמ סָאװ ידּכ ,ןטכַארט

 יסָאק רעקרַאטש ַא סעּפע ךָאנ דלַאב טריסַאּפ טלָאװ סע סָאװ ,טלעוו רעשינ

 .עקירעמַא:לַארטנעצ ןוֿפ ןעקגיזרעטנורַא סָאד ונַײהד --- שינערעקרעביא רעשימ

 ןעװעג ןיוש ןילַא ןטלָאװ שינערעקרעביא רעד ןוֿפ ןטַאטלוזער עטקעריד יד

 ,ןטכיש יד ןוֿפ ןעגנולעטשרעביא עקילייצמוא יד ץוחַא ,טריצילּפמָאק גונעג

 ?ךרע ןוֿפ גנוטײרּפשרַאֿפ יד ,ףָאטש ןקידנענערב ןוֿפ ןעגנורעדַײלשסױרַא יד

 ןוא ןסַײרֿפױא עקידלַאװעג יד ,םורַא ןלַײמ רעטנזיוט סעיצַארביװ-שינרעטיצ

 עשיטנַאלטַא יד ןטלָאװ ןכַאז עלַא יד ץוחַא -- ןזַאג עקידנעמוקסױרַא יד

 ;חטש םענעבילבעג טסוּפ םעד ןיא ןסירעגנַײרַא ךיז ןענַאעקָא עשיֿפיצַאּפ ןוא

 רעביא ןגָארטעג ךיז טלָאװ סעילַאװכ יד ןוֿפ סיוטשקירוצ רעקיכָאנרעד רעד

 ןןגערב ערעײז ַײב ןעגנורעדנע ןענָאילימ ןֿפַאשעג ןוא םימי עדייב יד

 יד ךרוד עטריצילּפמָאק ,סעילַאװכ עשירעֿפסָאמטַא ןעמוקעגרָאֿפ ןטלָאװ סע

 ךרוד ןוא ,ךָארבסױא ןשינַאקלּוװ ןדעי םורַא ןעלגניר סָאװ ,ןעמָארטש

 .ןעגנורעדורֿפױא ענױזַא טימ לָאמ עלַא ןעמוק סָאװ ,ןעמָארטש צשירטקעלע

 ןיא קיטַײדַאבמוא ןעוועג ןטלָאװ ןעגנוקריו עקילַײװטַײצ יד טָא רעבָא

 ןוֿפ ןעמָארטש עטריצילּפמָאק יד ,ןטַאטלזער עקידנעטש יד טימ ךַײלגױַאֿפ

 ערעייז ןיא ןרָאװעג טרעדנעעג ןטלָאװ ןענַאעקָא עשיֿפיצַאּפ ןוא עשיטנַאלטַא יד

 עקיזָאד יד סָאװ ,ץיה ןוֿפ גנולײטרַאֿפ יד .םוכס רעייז ןיא ןוא ןעגנוטכיר

 .רעטציא זיא סע יװ םעד ןוֿפ ןדײשרַאֿפ ןעוועג טלָאװ ,ךרוד ןריֿפ ןעמָארטש

 "ד ףיוא רָאנ טינ ,רוטַארעּפמעט רעכַײלג ןוֿפ סעיניל יד ןוֿפ גנונעדרָאנַײא יד

 ;עג טרעדנעעג טלָאװ עּפָאריײא ץנַאג ןיא וליֿפַא רָאנ ,ןטנעניטנָאק עקיַײברעד

 ,רעטציא ןסילֿפ ייז יו שרעדנַא ןסָאלֿפעג ןטלָאװ ץיילפוצ ןוא ץיײלֿפּפָא .ןרָאװ

 ןיא ןטניװ יד ןוֿפ גנורעדנע ןַא רעקינײװ רעדָא רעמ ןרָאװעג טלָאװ סע

 טעמּכ טלָאװ ןגער ,ןטֿפַאשנגיײא ןוא ןעגנוטכיר ,ןטײקרַאטש ,ןדָאירעּפ טרעייז

 סָאמ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא ןטַײצ עקיבלעז יד ןיא ןלַאֿפעג טינ ץעגרע ןיא

 טַײװ לַײמ רעטנזיוט ןעגנוגנידַאב עשיגָאלָארָאעטעמ יד ,רוציקב .,רעטציא יו

 ןיא .ןרָאװעג טרינָאיצולָאװער רעקינייװ רעדָא רעמ ןטלָאװ ןטַײז עלַא ףיוא

 .עלק עקילייצמוא ללוּכ זיא ייז ןוֿפ ענייא עדעי סָאװ ,ןעגנורעדנע ליֿפ יד טָא

 ןײקיטרַאנדײשרַאֿפ ערעַײהעגמוא יד ןעז רעזעל רעד טעװ ,ןעגנורעדנע ערענ
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 ףיוא טקריװ יז ןעװ ,סיוא טעברַא טֿפַארק ןייא סָאװ ןטַאטלוזער יד ןוֿפ

 זַא ,סולש םעד ןעיצ טכַײל טעװ רע ןוא ;חטש ןטריצילּפמָאק רעירֿפ ןוֿפ ַא

 .עטַאר רעטרעסערגרַאֿפ ַא ןיא ןעגנַאגעג עיצַאקילּפמָאק יד זיא ןָא בייהנָא ןוֿפ

 ןטײרּפשרַאֿפ םוטעמוא ןקיבלעז םעד ןכוזכָאנ רימ ןֿפרַאד טציא .159 8

 ןוֿפ גנולדנַאװרַאֿפ יד ּוװ ,ָאד ןוא ,עיצולָאװע רעשינַאגרָא רעד ןיא ּפיצנירּפ

 ,ןרָאװעג טקרעמַאב טשרעוצ זיא ןקיטרַאנדײשרַאֿפ םעד ףיוא ןקיטרַאניײא םעד

 *סורַא ןרעװ ןעגנורעדנע ךס ַא ױזַא יװ ,ןזַײװַאב וצ טכַײל ױזַא טינ רָאג זיא

 סקיוועג ַא ןיא לדנרעק:העידז ַא ןוֿפ גנולקיװטנַא יד ,הביס ריא ןוֿפ טכַארבעג

 סָאװ תוחוּכ יד ןוא ,הגרדהב ױזַא רָאֿפ טמוק יח-לעב ַא ןיא עלעייא ןַא ןוֿפ רעדָא

 טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא טלקיװרַאֿפ ױזַא ןענַײז גנולקיװטנַא יד ןעמיטשַאב

 ןוֿפ גנוכַאֿפליֿפרַאֿפ יד ןעניֿפעגוצסױא רעוװש זיא סע זַא ,ךעלקרעמ :טינ ױזַא

 .טסעֿפ רימ ןענעק ןגעװטסעדנוֿפ .,רָאלק ױזַא ּוװשרעדנַא זיא סָאװ ןעגנוקריוו

 סָאװ קידנקוק טינ ,תויַאר עטקערידמוא ךרוד עיציזָאּפָארּפ רעזדנוא ןלעטש

 ,תויַאר עטקעריד ןייק ָאטינ ןענַײז סע

 ַא סָאװ ןעגנורעדנע יד ןענַײז סע ךַײרלָאצ יו ,טשרעוצ טקרעמַאב

 ןיא לשמל ,םזינַאגרָא םענעסקַאװרעד ַא } א סיֹרַא טֿפור לומיטס רעשּפיה

 ןעק ,סכעלקערש סעּפע טעזרעד רעדָא טרעהרעד שטנעמ ַא ןעו ,ןשטנעמ ַא

 ףװרענ יד ןוא םישוח יד ףיֹוא ןקוודנַײא יד ץֹוחַא ,ןעגנערבסיורַא סע

 תמחמ שינעלסיירט ַא ,םינּפ םענעקָארשרעד ַא ,יירשעג ַא ,ןרעטיצֿפיױא ןַא ךיוא

 .ץרַאה ַא ,סייווש ןוֿפ ןצַאלּפסױרַא ןַא ,ןעלקסומ ןוֿפ טײקטזָאלעגכָאנ רענײמעגלַא ןַא

 לעטשּפָא ןַא ךיוא ךעלגעמ ןוא ,ךרַאמ ןיא טולב ןוֿפ ףיולנָא ןַא ,שינעּפַאלק

 ןעק ,רעּפרעק ןכַאװש ַא טָאה רע ביוא ןוא ; תושלח ןיא ןלַאֿפ ןֹוא ץרַאה ןוֿפ

 .ןעמָאטּפמיס עטריצילּפמָאק ןוֿפ לטעצ ןגנַאל ַא טימ טיײקנַארק ַא ןֿפורסױרַא סע

 -רעּפרעק רעד ןיא ןַײרַא טמוק סע ןעװ .,ןטייקנַארק עגונב ךיוא- ענעגייא סָאד

 לַאֿפ ןרעװש ַא ןיא סע טעװ ,טֿפיגנקָאּפ ןוֿפ לכלייט ןיילק ַא םעטסיס רעכעל

 ,טיוה עסייה ַא ,טלעק ןוֿפ ןעגנולסיירט עידַאטס רעעשרע רעד ןיא ןֿפווסױרַא

 טײקרעװש ַא ,טשרָאד ,טײקיזָאלטיטעּפַא ,גנוצ עטגײלַאב ַא ,סלוּפ ןכיג ַא

 ,סיֿפ ןיא טנעה ,ןק'ר ןיא ןגָאטײװ ,גָאטײװּפָאק ,ןענעקיימ ,עלעֿפעל ןרעטנוא

 רעד ןיא ;װ"זַאא ץיה ןוֿפ ןדער ,סעיסלּוװנָאק ,ןעלקסומ יד ןיא טײקכַאװש ַא

 יד ןיא ןעגנַאלק ,שינעסַײב ַא ,טיוה ןֿפױא גָאלשסיױא ןַא עידַאטס רעטייווצ

 .טסוה ַא ,ץכעַײּפש ןוֿפ ןסילֿפ ַא ,טסליװשעג ַא ןוא גָאטיײװזדלַאה ,ןרעיוא

 עידַאטס רעטירד רעד ןיא ןוא  ,װ"זַאא םעטָא ןרעװש ַא ,טייקירעזייה

 *ךרַאמ ,עערַאיד ,טירװעלּפ ,גנודניצנָא : ןעגנול ,ןעגנודניצנָא - טסליוװשעג

 עטנכערעגסיוא יד ןוֿפ רעדעי ןוא .װ"זַאא ,גנודניצנָא ; ןגיוא ,ןעגנודניצנָא

 עלציצעּפס ,תואוֿפר .טריצילּפמָאק רעקינײװ רעדָא רעמ ןיילַא זיא ןעמָאטּפמיס

 ןעגנערב סָאװ ליּפשַײב ַא יו ןעניד ךיא ןענעק טֿפול ערעסעב ,ןזַײּפש

 ,ןטַאטלוזער עקיכַאֿפליֿפ
 ט =
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 ןייא סָאװ .,ןעגנורעדנע ליֿפ יד זַא ,ןטכַארטַאב רָאנ ןעמ ףרַאד טציא
 ןעמוקרָאֿפ זַײװליײט ןזומ ,םזינַאגרָא םענעסקַאװרעד ַא ןיא סױרַא טֿפור טֿפַארק
 ךיוא יװ ,ןײטשרַאֿפ וצ ידּכ ,םזינַאגרָא:ןָאירבמע םעד ןיא ןֿפוא ןכַײלג ַא ףיוא
 ץלַא ןַא ןוֿפ לַאװק ַא הביס ןייא ךרוד ןעגנוקריוו ךס ַא ןוֿפ גנוֿפַאש יד זיא ָאד
 ,ןטֿפערק ערעדנַא ןוא ץיה עכעלרעסיוא יד .טײקיטרַאנדײשרַאֿפ רערעסערג
 .סױרַא ןלעוו ,לדנרעק:ערז םעד ןיא טעיצַאקילּפמָאק עטשרע יד ןעמיטשַאב עכלעוו
 עקידרעטַײװ ןדנַאטשוצ עטריצילּפמָאק עקיזָאד יד ףיוא גנוקריוו רעייז טימ ןֿפור
 :עדנע עכַײרלָאצ רעמ ןוא ערעכעה ךָאנ רעדיוו ייז ףיוא ןוא ; סעיצַאקילּפמָאק
 עסיװעג ַא קידנכיירגרעד ,ןַאגרָא רעדעי ,רעטַײװ רדסּכ ױזַא ןוא ,ןעגנור
 עקירעביא יד ףיוא גנוקריוו רעקיטַײזנגעק ןַײז ךרוד סיֹורַא טֿפור ,גנולקיװטגַא
 (דלוו) סוטעֿפ ןוֿפ ץרַאה ןוֿפ ןסלֹוּפ עטשרע יד ,סעיצַאקילּפמָאק עַײנ ןענַאגרָא
 ןדעי ןוֿפ ןסקַאװ סָאד ,לייט ןדעי ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד ןֿפלעה קיטַײצניײא ןזומ
 ןוֿפ סעיצרָאּפָארּפ עלעיצעפס טולב םענוֿפ טמענ סע סָאװ םעד ךרוד ,בצוועג
 ןרעדנע םעד ךרוד זומ ןוא טולב ןוֿפ דנַאטשַאּב םעד ןרעדנע זומ ,ןטגעמעלע
 ןוֿפ ןטייקיטעט עקידנלײטרעדנַאנוֿפ יד ,ןבעוועג ערעדנַא יד ןוֿפ גנורעגרעד יד
 םוצ ןּבעגוצ זומ ,לַאֿפּפָא ןסיועג ַא ןֿפַאש טניימ סָאד יװ ױזַא ,ןבעוועג יד
 עקירעביא יד ףיוא סולֿפנַײא ןַא ןבָאה ןזומ עכלעוו ,ןֿפָאטש עטצונעגּפָא טולב
 יד סױרַא ייז ןֿפור ,ןעניימ עקינײא יװ ,רשֿפא ןוא ,םעטסיס רעד ןוֿפ ןלייט
 .עגנַײא ןרעװ סָאװ ,ןעגנודניברַאֿפ-ןוורעג יד .,ןענַאגרָא-גנוקינייר ןוֿפ גנוֿפַאש
 עקיטַײזנגעק ערעייז ןרעמרַאֿפ רעטַײװ ןזומ ,דייועגניא יד ןשיװצ טלעטש
 :וצ ןדעי טימ ,רוטקורטס ןיא גנורעדנע רעדעי טימ ךיוא ױזַא ןוא .ןסולֿפגַײא
 ,ןלייט יד ןוֿפ עיצרָאּפָארּפ רעד ןיא גנורעדנע רעדעי טימ ןוא לייט םענעבעגעג

 ,טקַאֿפ םעד ךיז ןענָאמרעד רימ ןעוו ,זַײװַאב רעד טרעװ רעקרַאטש ךָאנ
 ןעמרָאֿפ ענעדײשרַאֿפ ןיא ןעלקיװטנַא ךיז ןעק לדנרעק-ערז עקיבלעז סָאד זַא
 רעדעי זיא ןעלּפַאטש עירֿפ יד ןיא זַא ,ןעמ טניֿפעג ױזַא ,ןדנַאטשמוא יד טול
 :ַאב סע יװ טיול ,הֿבקנ ַא רעדָא רכז ַא טרעװ רע -- זָאלטכעלשעג ןָאירגמע
 טוג זיא רעדיװ ,םיא ףיוא ןקריוװ סָאװ ןטֿפערק יד ןוֿפ סנַאלַאב רעד טמיטש
 ןיא ןעלקיװטנַא ךיז טעװ ןיב-רעטעברַא ןַא ןוֿפ למלוג סָאד זַא ,טנַאקַאב
 ףיוא ,דָאירעּפ ןסיוועג ַא ןוֿפ רעירֿפ ,זַײּפש ןַײז טַײב ןעמ ביוא ,ןיב-ןיגיניק ַא
 .קרעמ רעמ וליֿפַא ,ןעניב-ןיגיניק יד ןוֿפ ךעלמלוג יד טיג ןעמ סָאװ זַײּפש רעד
 .דנַאב ַא ןוֿפ עלעייא סָאד .ןעָאזָאטנע עסיװעג ןוֿפ לַאֿפ רעד זיא קידריװ
 ךיז טלקיװטנַא ,יח:לעב ַא ןוֿפ םערעדעג יד ןיא ןַײרַא טמוק סָאװ ,םערָאװ
 ערעדנַא ןיא ןגָארטרַאֿפ טרעוו סע רעבָא ןעוו ; ןרעטלע ענַײז ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא
 ,יח.לעב ןכַײלג ןייק טינ א ןוֿפ םערעדעג יד ןיא רעדָא ,םעטסיס רעד ןוֿפ ןלייט
 ןָא ןֿפר רעשרָאֿפ.רוטַאנ יד סָאװ ,האירּב עקיטרַא;לקעז ןימ ַא סע טרעוו
 סָאװ םיאורב -- ןקָאקָאניקע רעדָא ,ירונַאק רעדָא ,יצרעציטסיצ
 טשרע זַא ,ַײבעג ןוא ןעזסיוא ןיא םערָאװדנַאב םעד ןוֿפ ןדיײשרַאֿפ ױזַא ןענַײז
 יד טָא .םַאטשּפָא רעקיטכיר רעייז ןרָאװעג ןזיװַאב זיא ןעגנושרָאֿפ עיונעג ךָאנ
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 לּפמָאק רעשינָאירבמע ןיא טירשרָאֿפ רעדעי זַא ,ןעמעגנָא ןזָאל ןליּפשַײב עלַא
 -ילּפמָאק רעד ףיוא ןטֿפערק עכעלרעסיוא ןוֿפ טייקיטעט רעד ןוֿפ טמוק עיצַאק
 .טריטסיסקע רעירֿפ ןיוש טָאה סָאװ ,עיצַאק

 זַא סיזענעגיּפע ןוֿפ ערעל ענעמונעגנָא טציא יד ,ןתמא רעד ןיא
 עטרימרָאֿפ ןיוש טינ ,ענעמוקעגוצ ןענַײז ןָאירבמע םעד ןיא ןעגנורעדנע יד
 ףיוא רָאֿפ טמוק עיצולָאװע עשינַאגרָא זַא ,סולש םוצ חרכהב טריֿפ (רעירֿפ ןוֿפ
 :ילעב ןוֿפ ,ןרעק-ערז ןייק זַא ,ןזיװַאב זיא סע דלַאב יװ םערָאװ .ןֿפוא םעד טָא
 רעדָא רוּפש ,טנעמידור ןטסנעלק םעד טינ טלַאהטנַא ,ןסקיװעג רעדָא םייח
 זדנוא טָאה ּפָאקסָארקימ רעד טניז -- םזינַאגרָא ןקידנעמוק םעד ןוֿפ זַײװנָא
 ןטרעּפטכורֿפַאב רעדעי ןיא טרעװ סָאװ ,סעצָארּפ רעטשרע רעד זַא ,ןזיוועג
 ,ןעגנוטלַאּפש ענַאטנָאּפס עטרזחעגרעביא ןוֿפ סעצָארּפ ַא ןיא ,לרעמעקערז
 עכלעװ ןוֿפ ,ךעלרעמעק עסַאמ ַא ןוֿפ גנוֿפַאש רעד ןיא ךיז טקידנע סָאװ
 רעדנַא ןייק ןָא טינ ךיז טעז ,רעטקַארַאכ ןלעיצעּפס ןייק טינ טזַײװ ענייא ןייק
 טניֿפעג סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עזַײװליײט יד זַא ,ןסילשַאב זומ ןעמ רָאנ ,הרירב
 ךרוד טרעדנעעג טרעװ ,ןָאירבמע ןקידנסקַאװ םעד ןיא טַײצ רעדעי וצ ךיז
 ןוֿפ לּפַאטש ןקידנעמוק םעד וצ םיא ףיוא ןקריו סָאװ ןעגנולטימרַאֿפ יד
 טכיירגרעד טרעװ סע זיב ,ןקידרעטַײװ םעד וצ רעדיװ יד ןוא ,עיצַאזינַאגרָא
 ,םזינַאגרָא םעד ןוֿפ םרָאֿפ עכעלדנע יד סעיצַאקילּפמָאק ערעסערג ץלַא יד ךרוד

 יד ןוֿפ טײקמַאזגנַאל יד ןוא ןטֿפערק יד ןוֿפ טײקנַײֿפ יד שטָאכ ,זיא
 עלַא ןיא ,טקעריד ןויּפשכָאנ טינ זדנוא ןזָאל ןעגנולדנַאװרַאֿפ:םרָאֿפ
 ךס ַא ןוֿפ גנוֿפַאש יד ,ךרוד טכַאמ ןָאירבמע רעדעי סָאװ ,ןעלּפַאטש עקידרדסּכ
 .ַאב עטקערידמוא עקיַאטש ךָאד רימ ןבָאה ,הביס ןייא ךרוד ןעגנורעדנע
 רימ .טײקיטרַאנדײשרַאֿפ רעטרעסערגרַאֿפ ןוֿפ לַאװק ַא זיא סָאד זַא ,ןזַײװ
 טֿפַארק ענלצנייא ןַא סָאװ ,ןעגנוקריוו יד ןענַײז סע ךַײרלָאצ יװ ,ןעזעג ןבָאה
 םעד ןגיוצעג ןבָאה רימ ןוא ,םזינַאגרָא םענעסקַאװרעד ַא ןיא ןֿפורסױרַא ןעק
 זומ ןעגנוקריוו ןוֿפ גנוכַאֿפליֿפרַאֿפ עכעלנע ןַא זַא ,ןליּפשַײב עקינייא ןוֿפ סולש
 נָא ןיא רעטַײװ .טשרע ךיז טלקיװטנַא סָאװ םזינַאגרָא םעד ןיא ןעמוקרָאֿפ
 .וצסױרַא ןבָאה רענרעק:ערז עכעלנע סָאװ ,טײקיעֿפ יד זַא ,ןרָאװעג ןזיוװעג
 סעיצַאמרָאֿפסנַארט עקידרדסּכ יד זַא ,טזַײװַאב ,ןעמרָאֿפ עכַײלג טינ ןעגנערב
 ןבָאה רימ ןוא ; ןעגנורעדנע עקידרעירֿפ יד ןוֿפ ןעגנורעדנע ךרוד סױרַא ןעמוק
 ,רוטקורקס ןייק טינ רָאג הליחּתכל טָאה ןרעק:ערז רעדעי דלַאב יװ זַא ,ןעזעג
 ךיז ןעק םזינַאגרָא ןַא ױזַא יװ ,ןֿפַײרגַאב טינ ןֿפוא רעדנַא ןייק ףיוא ןעמ ןעק
 ענעי חוּכמ רעטצניֿפ רעד ןיא ךָאנ רימ ןענַײז יאדװַא ,םיא ןוֿפ ןעלקיװטנַא
 .עג יד רעטנוא לָאז ןרעק-ערז רעד זַא ,ןכַאמ סָאװ ,ןטֿפַאשנגײא עזעירעטסימ
 סָאװ ץלַא .ןעגנורעדנע עלעיצעּפס עקיזָאד יד ןכַאמכרוד ןסולֿפנַײא עקירעה
 עקיזָאד יד טגָאמרַאֿפ סָאװ ,ןרעק-ערז ַא קידנּבָאה זַא ,זיא ָאד ןטּפױהַאב רימ
 םיא ןוֿפ םזינַאגרָא ןַא ןוֿפ גנולקיװטנַא יד ּפָא טגנעה ,ןטֿפַאשנגיײא עזעירעטסימ
 ,ןעזעג ןבָאה רימ יװ ,עכלעוו ,ןעגנוקריוו ןוֿפ גנוכַאֿפליֿפרַאֿפ רעד ןוֿפ זַײװליײט
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 טשרָאֿפעגסױא סע ןבָאה רימ יװ טַײװ ױזַא ,ללכב עיצולָאװע ןוֿפ הביס יד זיא
 ,רעטציא זיב

 םייח.ילעב ןוא ןסקיוועג ענלצנייא ןוֿפ גנולקיװטנַא יד ןזָאלרַאֿפ רימ ןעוו
 ,דרע רעד ןוֿפ ענוַאֿפ ןוא ערָאלֿפ ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד וצ רעבירַא ןעייג ןוא
 יד םגה .טושּפ ןוא רָאלק רעדיװ עיצַאטנעמוגרַא רעד ןוֿפ גנַאג רעד טרעוו
 זיא סע יװ ,טלמַאזעגֿפױנוצ טָאה עיגָאלָאטנָאעלַאּפ יד סָאװ ןטקַאֿפ עטלקערבעצ
 וצ גנוקיטכערַאב ערָאלק ןייק טינ זדנוא ןביג ,ןרָאװעג טגָאזעג רעירֿפ ןיֹוש
 ןרָאװעג טלקיװטנַא ןענַײז טַײצ רעשיגָאלָאעג רעד ןוֿפ ךשמ ןיא זַא ,ןטּפױהַאב
 ןוֿפ סעּפורג עקיטרַאנדײשרַאֿפ רעמ ןוא ןעמזינַאגרָא עקיטרַאנדײשרַאֿפ רעמ
 ןַײז טומעג לָאמעלַא טָאה סע זַא ,ןעז טציא ךָאד רימ ןלעװ ,ןעמזינַאגרָא
 ןיֿפ גנוֿפַאש יד זַא ,ןעניֿפעג ןלעװ רימ ,ןטַאטלוזער ענױזַא וצ ץנעדנעט ַא
 ןױוש זיא סע יװ ,םוטעמוא טָאה עכלעוו ,הביס ןייא ךרוד ןעגנוקריװ ךס ַא
 ,ררע רעד ןוֿפ טײקיטרַאנדײשרַאֿפ עשיזיֿפ יד טרעסערגרַאֿפ ,ןרָאװעג ןזיװַאב
 ערָאלֿפ ןיא טײקיטרַאנדײשרַאֿפ עטרעסערגרַאֿפ ַא טכַאמעג קיטיינ רעטַײװ טָאה
 .רָאלק ןכַאמ סע טעװ ליּפשַײב ַא ,וויטקעלָאק ןוא לעודיווידניא ,טנוַאֿפ ןוא

 יו ,רָאֿפ ןעמוק סָאװ ,ןעגנובײהֿפױא ייר ַא ךרוד זַא ,ןעמעננָא רימָאל
 רעשידניאטסָא רעד ןיא ,טַײצ רעגנַאל ַא ןיא לָאמ ןייא ,רעטציא ןסייוו רימ
 גרעב ןוֿפ טייק ַא ןוא ,טנעניטנָאק ַא וצ ןרָאװעג ןביוהעגֿפױא גַאלעּפיכרַא
 רעטשרע רעד ךרוד ,גנובײהֿפױא רעד ןוֿפ סקַא םעד ַײב טרימרָאֿפ ךיז טָאה
 סָאװ ,םייח:ילעב ןוא ןסקיװעג יד ןטלָאװ ןעגנובײהֿפױא עקיזָאד יד ןוֿפ
 עקירעביא יד ןיא ןוא ַאעניװג:ַײנ ,ַארטַאמוס ,ָאעגרָאב ןיא ךיז ןעניֿפעג
 רעד .ןדנַאטשמוא עטרעדנעעג טָאװטע וצ ןֿפרָאװעגרעטנוא ןרָאװעג ,רעטרע
 יא ןוא טײקטכַײֿפ ןיא ,רוטַארעּפמעט ןיא טרעדנעעג ךיז טלָאװ ללכב טַאמילק
 .טכַאֿפליֿפרַאֿפ ךיז ןטלָאװ םיקוליח עלַאקָאל יד ןוא ,םייוניש עשידָאירעּפ ענַײז
 ערָאלֿפ עצנַאג יד ,ךעלקרעמ טינ רשֿפא ,טסולֿפנַײאַאב ןטלָאװ םייוניש יד טָא
 :עג טלָאװ דַארגכיײה םעד ןוֿפ גנורעדנע יד ,טנגעג רעד ןוֿפ ענוַאֿפ יד ןוא
 .רַאֿפ ַײב ךיוא ןוא ,םינימ ענעדײשרַאֿפ ַײב ןזײשרַאֿפ ,םייוניש ךָאנ ןֿפַאש
 רעד ןוֿפ ןענַײז ייז טַײװ יװ טול ,ןימ ןקיבלעז םעד ןוֿפ רעדילגטימ ענעדייש
 ןיא גערב-םי םַײב רָאנ ןסקַאװ סָאװ ,ןסקיװעג .גנובײהֿפױא רעד ןוֿפ סקַא
 ןיא רָאנ ןבעל סָאװ ,ערעדנַא .ןעמוקעגמוא רשֿפא ןטלָאװ ,רעטרע עלעיצעּפס
 עקיטנעק טכַאמעגכרוד אמּתסמ ןטלָאװ ,טײקטכַײֿפ דַארג ןסיוװעג ַא ןוֿפ ןּפמוז
 רעמ .ןבעל ןבילבעג ןצנַאג ןיא ןטלָאװ ייז בוא ,ןעזסיוא ןיא ןעגנורעדנע
 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןסקיװעג עקינייא ןיא ןעמוקעגרָאֿפ ןטלָאװ םייוניש עקיטנעק
 ןרָאװעג ןבױהעגֿפױא טשרָאקָא ןענַײז סָאװ ,רעדנעל יד רעביא טײרּפשרַאֿפ
 ףיוא ןבעל סָאװ ,םייח:ילעב ערעדנַא ןוא ןטקעזניא יד .םי רעד יװ רעכעה
 טרעדנעעג ןיײלַא דַארג ןסיועג ַא ןיא ןטלָאװ ,ןסקיװעג עטרעדנעעג יד טָא
 רעד ךרוד יו טוג ױזַא ,זַײּפש רעייז ןוֿפ גנורעדנע רעד ךרוד ןרָאװעג
 יז ּוװ ,רעקיטנעק ןעװעג טלָאװ גנורעדנע יד ןוא ;טַאמילק ןוֿפ גנורעדנע
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 רעקידרעירֿפ רעד סָאװ םעד תמחמ ,זָארג טרָאס םעַײנ ַא ןסע טזומעג ןטלָאװ

 ןוֿפ ןשמ ןיא .ןרָאװעג ןדנּוװשרַאֿפ רָאג רעדָא ,רעקינײװ ןרָאװעג זיא טרָאס

 עקידװעריּפש יד ןטלָאװ שינערעקרעביא רעקידנעמוק רעד זיב תורוד ךסַא

 ןדעי ןיא ןרָאװעג ןֿפַאשעג ױזַא ןענַײז סָאװ ,םייוניש עקידוועריּפש:טינ ןוא

 רעמ ךיז ןטלָאװ טעסַאר ענעבילבעג:ןבעל עלַא -- ןרָאװעג טריזינַאגרָא ,ןימ

 .ןדנַאטשמוא עַײנ יד וצ טסַאּפעגוצ טַאהעג רעקיניײװ רעדָא

 עשינַאגרָא ערעטַײװ ןַײז םרוג טלָאװ שינערעקרעביא עקידנעמוק יד

 ,ןעמרָאֿפ עקיטשרע יד ןוֿפ ןעגנוכַײװּפָא ערעטַײװ טַײדַאב סָאװ ,ןעגנורעדנע

 עיצולָאװער יד טָא זַא ,ןקרעמַאב רעבָא ףרַאד ןעמ .דנַאנַאכָאנ ױזַא ןוא

 טָאטשנָא םינימ עטרעדנעעג טנזױט ַא ןוֿפ טַײברעביא ןַא ןעװעג טינ טלָאװ

 םינימ עקידהליחּתכל טנזיוט יד טָאטשנָא רָאנ ,םינימ טנזיוט עקידהליחּתכל יד

 צטרעדנעעג רעדָא ,ןטעטעירַאװ,רעדָא םינימ טנזיוט עכעלטע ןרָאװעג טציא ןטלָאװ

 ןוא ,חטש ןשּפיה ַא רעביא טײרּפשרַאֿפ זיא ןימ רעדעי יװ ױזַא .ןעמרָאֿפ

 ןלעװ ,חטש ןטקעדעגּפָא ַײנ םעד ןריזינָאלַאק וצ טגיינעג ןענַײז ייז יו ױזַא

 ןטרָאס ענעדײשרַאֿפ וצ ןֿפרָאװעגרעטנוא ןרעװ רעדילגטימ ענעדײשרַאֿפ יד

 ,וצ רָאטַאװקע םוצ ןרירגימע סָאװ ,םייח :ילעב ןוא ןסקיװעג .ןעגנורעדנע

 .רָאטַאװקע ןוֿפ קעװַא ןרירגימע סָאװ יד יװ ,ןֿפוא רעדנַא ןַא ףיוא ךיז ןרעדנע

 סרעדנעעג ןרעװ ןלעװ ןגערב-םי עַײנ יד םורַא ךיז ןטײרּפשרַאֿפ סָאװ יד

 ןֿפא םעד ףיוא .,גרעב יד ןיא ךיז ןטײרּפשרַאֿפ סָאװ יד רעדייא ,שרעדנַא

 ןוֿפ ,לצרָאװ רעד ןרָאװעג ןעמזינַאגרָא ןוֿפ עסַאר עקידהליחּתכל רעדעי טלָאװ

 רעמ רעטנוא ךיז ןדייש סָאװ ,סעסַאר ערערעמ סיוא ךיז ןלייט סע ןכלעוו

 עקינייא תעב ןוא .ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא ךיוא ןוא ,ריא ןוֿפ רעקינייװ רעדָא

 ןבַײלּב ענייא יװ רעמ רעבָא טעװ ,ןדניװשרַאֿפ רעטעּפש ןענעק ייז ןופ

 אֿפוג גנוטײרּפשרַאֿפ רעייז :דָאירעּפ ןשיגָאלָאעג ןקידנעמוק םעד ןיא ןבעל

 ,ןבעל ןבַײלב וצ ןסנַאש ערעייז טרעסערגרַאֿפ

 ןעגנורעדנע יד תמחמ סעיצַאקיֿפידָאמ עסיוועג ןרעוו ןטלָאװ רָאנ טינ ןוא

 ןלעװ ןלַאֿפ עסיוװעג ןיא רָאנ ,זַײּפש רעד ןוֿפ ןוא ןדנַאטשמוא עשיזיֿפ יד ןוֿפ

 ?עג.סנבעל ערעייז ןיא ןעגנורעדנע יד תמחמ סעיצַאקיֿפידָאמ ערעדנַא ןרעוו

 יד טירט ַײב טירט קידנורעקלעֿפַאב ,לזדניא ןדעי ןוֿפ ענוַאֿפ יד ,ןטייהנייוו

 סימ גנורירַאב ןיא ןעמוקעג טַײצ רעד טימ טלָאװ ,םיחטש ענעביֹוהעגֿפױא ַײנ

 ערעדנַא יד טָא ןוֿפ רעדילגטימ עקינייא ןוא ,ןעלזדניא ערעדנַא ןוֿפ סענוַאֿפ יד

 רעירֿפ ןבָאה ייז סָאװ ןשינעֿפעשַאב יד וצ ךַײלג טינ רָאג ןַײז ןענעק סענוַאֿפ

 ןיא ןטלָאװ ,תויח-ביור עַײנ טימ ךיז ןענעגעגַאב סָאװ ,סרעסעזָארג .,ןעזעג

 ,גקידײטרַאֿפ ןוֿפ ןעמרָאֿפ עגױזַא רַאֿפ ןעמענ טזומעג ךיז ןלַאֿפ עקינייא

 רעירֿפ ןבָאה יײז סָאװ ןעמרָאֿפ יד ןוֿפ ןדײשרַאֿפ ןענַײז סָאװ ,גנונירטנַא רעדָא

 ערצייז טרעדנעעג תויח-ביור יד ןטלָאװ טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא ;טצונַאב

 ןרעדָאֿפ ןדנַאטשמוא יד ןעװ זַא ,ןסייוו רימ .ןריקַאטַא ןוא ןגָאיכָאנ ןוֿפ םינֿפוא

 בוא זַא ,ןסײװ רימ ןוא ;תויח ַײב ןעגנורעדנע ענױזַא רָאֿפ עקַאט ןעמוק ,סע
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 ןרעדנע טַײצ רעד טימ ייז ןזומ ,עקידנשרעהרָאֿפ יד ןרעװ ןטייהנייוועג עייג יד
 | ,היח רעד ןוֿפ ַײבעג םעד דַארג ןסיוועג ַא ןיא

 ןרעװ זומ סע .אצוי-לעוּפ ןקידרעטַײװ ַא ךָאנ רעטציא רעּבָא טקרעמַאב
 ךיז ןדיישוצסיוא ןעמזינַאגרָא ןוֿפ עסַאר רעדעי ןיא ץנעדנעט ַא טושּפ טינ
 .וצסױרַא ךעלטנגעלעג ץנעדנעט ַא ךיוא טרעװ סע רָאנ ,טעסַאר ערערעמ ןיא
 ,ןטעטעירַאװ עקידנכַײװּפָא יד טָא ,םזינַאגרָא ןרעכעה סָאװטע ןַא ןעגנערב
 עשיזיֿפ עַײנ ךרוד ןרָאװעג ןֿפורעגסױרַא ןענַײז עכלעוו ,ללכב ייז קידנעמענ
 עטמיטשַאבמוא זיולב ןזַײװסױרַא ןלעװ ,ןטייהנייועג:סנבעל ןוא ןעגנוגנידַאב
 טינ ןלעטש סָאװ ןעגנורעדנע עניוזַא ןוא ;דַארג ןוא טרָאס ןיא ןעגנורעדנע
 יד ןיא םּתסה ןמ טעװ ּפיט רעטרעדנעעג רעד .טירשרָאֿפ ַא חרכהב ףיונוצ
 רעקידהליחתכל רעד רעדייא קיטוַאנדײשרַאֿפ ךצלטַײד רעמ ןַײז טינ ןלַאֿפ עטסרעמ
 ןוֿפ לײט זיא סע רעכלעװװ ַא זַא ,ןעמוקרָאֿפ זומ רעבָא ןעוו:טינ-ןעוו .ּפימ
 .ילּפמָאק רעמ עסיוועג םיא ןביג סָאװ ,ןדנַאטשמוא ןיא קידנלַאֿפנַײרַא ,ןימ ַא
 ,ןטייקיטעט עטריצילּפמָאק רעמ סָאװטע םיא ןוֿפ ןרעדָאֿפ ןוא ןעגנורַאֿפרעד עטריצ
 לענָאיצרָאּפָארּפ ןיא טריצנערעֿפיד רעטַײװ ןרעוו ענַײז ןענַאגרָא עסיוועג ןלעװו
 ןוֿפ טעװ ,ןכב ,קיטרַאנדײשרַאֿפ רעמ לסיב ַא ןרעװ טעװ רע - ןדַארג עניילק
 ערָאלֿפ רעד ןיא יא טיײקיטרַאנדײשרַאֿפ עטרעסערגרַאֿפ ַא ןרעו טַײצ וצ טַײצ
 .גיײא ןענַײז סָאװ סעסַאר עלעודיווידניא יד ןיא יא ,דרע רעד ןוֿפ ענוַאֿפ ןוא
 ,ייז ןיא ןסָאלשעג

 :ַאב עסיוועג קידנזָאלרעד ןוא ןעגנורעלקרעד עקידמיטרּפ קידנזָאלסיױא
 ןַא ,רָאלק גונעג זיא ,ןרעװ טנכייצעגנָא טינ ָאד ןענעק עכלעװ ,ןשינערָאװ
 ןעמרָאֿפ יד ןריצילּפמָאק וצ טריֿפעג לָאמעלַא ןבָאה ןעגנורעדנע עשיגָאלָאעג
 .ליֿפרַאֿפ ענעי ,וויטקעלָאק רעדָא רעדנוזַאב ייז טכַאוטַאב ןעמ ַײס ,ןבעל ןוֿפ
 :עדנע-םרָאֿפ רעד ןוֿפ הביס:לייט ַא ןעוועג זיא עכלצוו ,ןעגנוקריוו ןוֿפ גנוכַאֿפ
 ,ןטריצילּפמָאק םעד וצ ןכַאֿפנײא םעד ןוֿפ דרע רעד ןוֿפ ערָאק רעד ןוֿפ גנור
 ןוֿפ גנורימרָאֿפרעביא רעלעלַארַאּפ ַא וצ טריֿפעג טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא טָאה
 ." ךַאלֿפרעבױא ריא ףיוא ןבעל

 רעטסני:טסעווע ןיא ןרָאװעג טקירדעג טשרעוצ זיא סָאװ ,ףָארגַאראּפ רעד טָא ןעוו :

 ןגעו קרעװ טניװראד טיורא זיא סע יו םעד ךָאנ ,ןרָאװעג ןבירשעג טלָאװ ,1857 ןיא "ויווער
 טלָאװ סע .ןרָאװעג טקירדעגסױא שרעדנא קֿפס ילב רע טלָאװ ,"םינימ יד ןוֿפ םַאטשטַא, םעד
 טָאה סָאװ ,סעצַארּפ א ףיוא יו "בַײלקּפָא ןכעלריטאנק ןוֿפ סעצָארּפ םעד ףיוא ןרָאװעג ןזיוועגנָא
 ,רעבָא זיא השעמ יד יװ .ןרָאװעג ןבירשאב ָאד ןענַײז סָאװ סעיצאיצנערעֿפיד יד ןֿפלָאהעג ליֿפ
 סע לַײװ ,זלװלײט :םרָאֿפ רעלעניגירָא ןַײז ןיא ןײטש ףארגארַאפ פעד ןוָאל רעסעב ךיא ליוו
 .רַאֿפ ןֿפאשעג ןטלָאװ ןעגנוגנידַאב יד ןוֿפ ןעגנורעדנע עקידרוסּכ עקיזָאד יד זא ,טױא רימ טעז
 ףיוא םגה) "בַײלקּפָא ןכעלריטאנג םעד ןוֿפ סולֿפנַײא םעד ץוחַא ,םינימ רעדָא ןטעטעיראוו ענעדייש
 טינ ןעװ זא ,ןַײמ ךיא לַײװ זַײװלײט ןוא ;(ךיג רעקיניײוו ךיוא ןוא םינֿפוא עכַײרלַאצ רעקיגײוו
 .םיוא "בַײלקּפָא רעכעלריטַאנא רעד טלָאװ .ןעגנוגנידאב יד ןוֿפ ןעגנורעדנע עקידרדסּכ עקיוָאד יד
 .ץומיורא טיג ןרעוװ סעיציזָאּפ יד שטָאכ זא ,ןגָאז ךָאנ ָאד ליו ךיא .קינײװ ךרע יֿפל ןָאטעג
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 ןתמא עטלעטשעגטסעֿפ יד ןוֿפ ָאד ןעגנירד רימ סָאװ ,ריֿפסױא רעד סטָא

 ליֿפ רעייז טניװעג ,ןבעל ןוֿפ ןצעזעג עניײמעגלַא יד ןוֿפ ןוא עיגָאלָאעג ןיֿפ
 סעיצקודניא יד טימ טמיטש רע זַא ,סױא טניֿפעג ןעמ ןעװ ,טײקיגָאװ ןיא
 ןיא עסַאר ןייא ןוֿפ גנוגַײװצּפָא יד יװ טקנוּפ .גגורַאֿפרעד רעטקעריד ןוֿפ
 דנַאנַאכָאנ טזומעג טָאה סע זַא ,ןעגנורדעג ןבָאה רימ סָאװ ,סעסַאר ערערעמ
 זיא סע זַא ,רימ ןסייו ,טַײצ רעשיגָאלָאעג רעד ןוֿפ ךשמ ןיא ןעמוקרָאֿפ
 ַײב ןדָאירעּפ עשירָאטסיה ןוא עשירָאטסיה :רַאֿפ יד ןיא ןעמוקעגרָאֿפ עקַאט
 ןוֿפ גנוכַאֿפליֿפרַאֿפ יד יװ טקנוּפ ןוא .םייח .ילעב עקיבוטש יד ןוא ןשטנעמ
 :רַאֿפ יד ןַײז טזומעג טָאה יז זַא ,ןסָאלשַאב ןבָאה רימ סָאװ ,ןעגנוקריוו
 רעסיורג ַא ןיא טָאה יז זַא ,רימ ועעז ,ןעגנורעדנע עטשרע יד ןוֿפ גנולטימ
 ,רעגנוה יו ,תוביס ענלצנייא .ןעגנורעדנע עטצעל יד זיב טקריװעג סָאמ
 רערעטַײװ ַא וצ טריֿפעג שידָאירעּפ ןבָאה ,תומחלמ ,גנורעקלעֿפַאברעביא
 ,יז ןוֿפ ּפָא ןעגנעה סָאװ םיאורב יד ןוֿפ ןוא ןשטנעמ ןוֿפ גנוטײרּפשרַאֿפ
 עַײנ ,סעיצַאקיֿפידַאמ עַײנ טריֿפעגנַײא טָאה גנוטײרּפשרַאֿפ ַאזַא עדעי ןוא
 .ןטעטעירַאװ ןּפיט

 ,טינ רעדָא םַאטש ןייא ןוֿפ סיױרַא ןעמוק סעסַאר עכעלשטנעמ עלַא יצ
 עכלעוו ,סעסַאר ןוֿפ סעּפורג עצנַאג זַא ,רָאלק עיגָאלָאליֿפ יד טזַײװַאב ןֿפוא לכב
 הליחּתכל ןענַײז ,ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא טדיישעגרעטנוא גנירג רעטציא ןרעוו
 ענעדײשרַאֿפ ןיא עסַאר ןייא ןוֿפ גנוטײרּפשרַאֿפ יד זַא ; עסַאר ןייא ןעוועג
 ןעמרָאֿפ עטרעדנעעג ךס ַא ןֿפַאשעג טָאה ןעגנוגנידַאב-ץנעטסיטקע ןוא ןטַאמילק
 ןלַאֿפ עקינייא ןיא םגה .םייחילעב עקיבוטש יד טימ ךיוא זיא ױזַא ,ריא ןוֿפ
 יפָא ןכעלטֿפַאשניימעג רעייז ןריטוּפסיד רשֿפא ןעמ ןעק (טניה עגונב ש"בצ)
 רעדָא ןסּפעש ןגעוו ונַײהד) ןלַאֿפ ערעדנַא ןיא טינ קֿפס ןייק רָאג זיא ,םַאטש
 ןוא זַײּפש ,טַאמילק ןוֿפ םיקוליח עלַאקָאל זַא ,(דנַאל רעזדנוא ןוֿפ רעדניר יד
 .ַאטש עכַײרלָאצ ןיא םַאטש ןלעניגירָא ןייא טרימרָאֿפרעביא ןבָאה גנולדנַאהַאב
 יד) ןדירביה ערעיײיז זַא ,ןדײשרַאֿפ ױזַא ןרָאװעג רעטציא ןענַײז סָאװ ,ןעמ
 ןעניֿפעג םעד רעסיוא ,טינ ךיז ןטלַאה (ןרעטלע עטשימעג ןוֿפ עטמַאטשענּפָא
 ,ןעגנוקריוו ןוֿפ עיצַאקילּפמָאק יד זַא ,ןעגנורדעג רעירֿפ ןבָאה רימ סָאװ ,ָאד רימ
 ןַא ןוֿפ גנורעסערגרַאֿפ ַא וצ רָאנ טינ טריֿפ ,הביס רענלצנייא ןַא ןוֿפ טמוק סָאװ
 ,טײקיטרַאנײא רעלעיצעּפס ַא וצ ךיוא רָאנ ,טײקיטרַאנדײשרַאֿפ רענײמעגלַא
 רעד ןוֿפ ןעגנוליײטּפָארעטנוא ןוא ןעגנולײטּפָא ענעדײשרַאֿפ יד ןוֿפ ךס ַא תעב
 ןייק טינ ןענַײז סָאװ ,ןעגנורעדנע טכַאמעגכרוד ןבָאה עסַאר רעכעלשטנעמ
 .קיטרַאנדײשרַאֿפ רעמ ןדײשטנַא ןרָאװעג רעבָא ערעדנַא ןענַײז ,עכעלטירשרָאֿפ
 ןקידהרדש םעד ןוֿפ רעטַײװ ליֿפ ּפָא טכַײװ רעעּפָאריײא רעטריזיליוויצ רעד
 ,רעדליװ רעד רעדייא ,ּפיט

 ,ןענײמ וצ דנווג א דנַײרֿפ רעכעלטֿפצשנימעג א רימ טיג ,"םינימ ןוֿפ םַאטשפָא םעד} ןיא טכַצוב

 יוװ ,טכַארטַאב ײז טָאה רע זא ,טגָאזעג רעסעב רעדָא ,ײז טימ טמיטשעגנַײא טלָאװ ןיוורצד זא

 ,קרעװ ןַײז ןיא ןסָאלשעגנַײא הקיּתשב ןענַײז יז
 ר 8
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 ןכלעװ ַא ןקעורעד ףיוא טכױרברַאֿפ טינ טרעוו גנודניֿפמע ןַא ,160 8
 דנַאטשוצ רעטקעװרעד רעד רָאנ ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ דנַאטשוצ ןקיצנייא זיא סע
 עכלעװ ,ןעגנודניֿפמע ענעטָארטרַאֿפ ענעדיײשרַאֿפ ןוֿפ טיײטשַאב ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ
 .ןעמוק רדסּכ רעדָא ןַײזנעמַאזוצ ךרוד רענעבעגעג רעד טימ ןדנוברַאֿפ ןענַײז
 טעװ סױרַא טֿפור יז סָאװ ןעקנַאדעג לָאצ יד זַא ,ןעזנַײא גנירג ןעק ןעמ ןוא
 .רעכיוה ַא זיא ץנעגילעטניא דַארג רעד סָאװ ךרע םעד ןיא ,עסיורג ַא ןַײז
 גנורעדנע עדעי זיא ָאד ךיוא זַא ,תויַאר יד ןטכַארטַאב ,םינּפ לֹּכ לע ,רימָאל
 ךיז טרעסערגרַאֿפ גנוכַאֿפליֿפרַאֿפ יד זַא ןוא ;ןעגנורעדנע ךס ַא ןוֿפ הביס יד
 ,טריצילּפמָאק ןיא חטש רעטסולֿפנַײאַאב רעד סָאװ ,ךרע םעד ןיא

 ןגָאז רימ ןלעװ ,ןבירטעג ,לגױֿפ רעטנַאקַאבמוא רעהַא זיב ַא ןעוו
 ןיא ןעילֿפ וצ ןעמוקעג טלָאװ ,ןוֿפצ ןטַײװ ןוֿפ רעטעװ ןגנערטש םעד רעביא
 ןטּפעש יד ַײב תוריקח ןייק ןֿפורעגסױרַא טינ רע טלָאװ ,תומוקמ ערעזדנוא
 ,גנומענרָאװ ַא ,טוָאלעגרעטנורַא ךיז טָאה רע עכלעוו ןשיװצ ,רעדניר ןוא
 טלָאװ ,דנַאנַאכָאנ םורַא ןעילֿפ סָאװ יד יװ ךַײלג שינעֿפעשַאב ַא זיא רע זַא
 ,ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ גנַאג ןלױֿפ םעד ןוֿפ סַײררעביא רעקיצנייא רעד ןעוועג
 רעד ןוֿפ ךוטסַאּפ רעד ,ןענהרג:הלעמ ןוא זָארג יד ןעַײק רעייז טײלגַאב סָאװ
 םעד ,ןַײז רעשמ ךיז ןענעק רימ יװ ,טּפַאכעג דלַאב טָאה רעכלעוו ,עדַאטס
 קירעגַײנ לסיב ַא םיא ףיֹוא טקוקעג אמתסמ טלָאװ ,לגױֿפ ןטערָאמרַאֿפ
 .ַאב טלָאװ רע ;ןעזעג טינ ןכַײלג ןַײז רעירֿפ טָאה רע סָאװ סעּפע ףיוא יו
 ,ןָאטעג טכַארט ַא רָאלקמוא טלָאװ ןוא םינמיס עטלוב רעמ ענַײז טקרעמ
 רעשלטעטש רעד .ןעמוקעג רע זיא ױזַא יו ןוא ןעמוקעג רע זיא ןענַאװנוֿפ
 עקינייא ןגעװ טכַארטעגרעביא לגױֿפ ןֿפױא קידנקוק טלָאװ רעּפָאטש .לגױֿפ
 ןוֿפ ןעמוקַאב טלָאװ רע .םיא וצ ךעלנע קיניײװ-ליֿפ ןענַײז סָאװ ,ןעמרָאֿפ
 ןוא ײבעג ןַײז עגונב ןקורדנַײא עשיֿפיצעּפס רעמ ןוא עכַײרלָאצ רעמ םיא
 סָאװ ,ןעלגױֿפ ןוֿפ ןלַאֿפ ענעדיײשרַאֿפ טנָאמרעד םיא טלָאװ סע ;ןרעדעֿפ ענַײז
 ,טלייצרעד טלָאװ רע -- רעדנעל עדמערֿפ ןוֿפ טכַארבעג ןבָאה ןטניוומערוטש
 טָאה סע רעװ ,טּפָאטשעגסיױוא ייז טָאה סע רעװ ,ןעגוֿפעג ייז טָאה סע רעוו
 .טכַארבעג ייז

 טכַארבעג לגױֿפ ןטנַאקַאבמוא םעד טָאה ןעמ זַא ,ןעמעננָא ןלעװ רימ
 ךָאנ ךיז טריסערעטניא סָאװ ,עלוש רעטלַא רעד ןוֿפ רעשרָאֿפ  רוטַאנ ַא וצ
 סעברָאֿפ דרַאודע ןעמעװ ,ענעי ןוֿפ ענייא) ןעזסיוא ןטסקינייװסױא םעד טימ
 ןעוועג טינ רעמ ןטלָאװ ייז יו ,םייח:ילעב ןכוורעטנוא ייז זַא ,ןבירשַאב טָאה
 רעמ ַא םיא ןיא טקעװרעד טלָאװ סע .(יורטש טימ טליֿפעגנָא טיוה יװ
 .דנירג ַא טכַאמעג טלָאװ רע :ןעגנורעדנע עקיטסַײג ןוֿפ עירעס עטלקיװרױַאֿפ
 עשינכעט ערעייז עלַא טריטָאנ טלָאװ רע ,ןרעדעֿפ יד ןוֿפ גנוכוזרעטנוא עכעל
 .כַײלג עסיוועג וצ ןעגנומענרָאװ עלַא יד טָא טריצודער טלָאװ ןוא םיקוליח
 ?וצוצ ןדנורג יד טכוזעגסיוא טלָאװ רע ,ןלָאבמיס ענעבירשעג עקידגטַײזזַאב
 גנוטַאג ןוא גנונעדרָא ,עילימַאֿפ רערעדנוזַאב ַא וצ םרָאֿפ עַײנ יד טָא ןבַײרש
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 םעד טימ ןבירשעגרוד ךיז רע טלָאװ ךָאנרעד ,ןבירשַאב ץלַא סע טלָאװ ןוא
 ןסיוועג ַא ןוֿפ רָאטקַאדער ןטימ רעדָא טֿפַאשלעזעג רעסיוועג ַא ןוֿפ רַאטערקעס
 1} תויתוא יד ןגיילוצ ןגעוו ןָאטעג טכַארט ַא םתסה ןמ טלָאװ רע ןוא ;לַאנרושז
 ףוסל ,ןימ םעַײנ םעד טימרעד ןענעכיײצַאב וצ ,ןעמָאנ סרעבַײרשַאב םעד וצ
 .נגייא עטסקינייװעניא עקיטנעק ַא סעּפע טָאה רע ביוא ,ןימ רעַײנ ַאזַא טלָאװ
 ,רַאֿפ טימ ּפָא ךיז טיג סָאװ ,םענייא ןוֿפ קנַאדעג ןיא ןֿפורעגסױרַא ,טייקכעלמיט
  ךעלגעמ ץנַאג טלָאװ סע ,ןעגנורעדנע ןעייר רעמ ךָאנ ,עימָאטַאנַא רעקידנכַײלג
 ןכלעװ וצ ,לײטּפָא םעד ןוֿפ ןתוכַײש יד עגונב ןעגנוניימ עַײנ ןֿפורעגסױרַא
 ןֿפירגַאב ענַײז טרעדנעעג רשֿפא טלָאװ רעשרָאֿפ רעד רעדָא ;טרעהעג לגױֿפ רעד
 ,ןסולש יד ןוא ;ןענַאגרָא עסיוועג ןוֿפ ןעגנולקיװטנַא ןוא סעיגָאלָאמָאה יד ןגעוו
 ןיא ןטנעמעלע יװ ןטָארטעגנַײרַא םּתסה ןמ ןטלָאװ ,ןגיוצעג טלָאװ רע עכלעוו
 .ןעמרָאֿפ עשינַאגרָא ןוֿפ םַאטשּפָא םעד עגונב ןעגנושרָאֿפ ערעטיירב ךָאנ

 טֿפור דניק ןגנוי ַא ףיוא .סעיצָאמע וצ ןייגרעבירַא רימָאל ןעצדיא ןוֿפ

 :עגנָאמוא ןַא --- ארומ ערָאלקמוא ןַא יו רעמ טשינ סעּכ סרעטָאֿפ םעד סױרַא

 ןעמרָאֿפ ענעדײשרַאֿפ ןעמעננָא ןעק סָאװ ,הרצ רעקידנצמוק ַא ןוֿפ ליֿפעג ןעמענ

 רעדניק ערעטלע ַײב ,ןגינעגרַאֿפ ןעמענקעװַא ןוֿפ רעדָא ןדַײל עשיזיֿפ ןוֿפ
 ליֿפעג ַא לָאמַא :ןליֿפעג ערעדנַא ךָאנ ןקעוורעד רעטרעוו עזייב עקיבלעז יד ןלעוו
 ןַא ןעגנַאגַאב זיא רע סָאװ רַאֿפ ,סָארדרַאֿפ ןוֿפ רעדָא ,הטרח רעדָא ,השוב ןוֿפ

 רעד ַײב .סעּכ ןוֿפ אליממ ןוא טכערמוא ןוֿפ ליֿפעג ַא לָאמ שרעדנַא ןַא ;הלווע

 ייר עקידרעטַײװ ַא ןֿפורסױרַא ןַאמ םעד ןוֿפ רעטרעװ עזייב יד ןענעק בַײװ

 טימ דַײלטימ רשֿפא ,עביל רעטעדנּוװרַאֿפ ןוֿפ ליֿפעג ַא רשֿפא --- ןליֿפעג ןוֿפ

 רעטסיזמוא רעד רַאֿפ גנוטכַארַאֿפ רשֿפא ,גנולדנַאהַאב רעטּכעלש רעד רַאֿפ ךיז

 .עגֿפױא םיא ןכַאמ סָאװ ,ןדַײל ענַײז טימ עיטַאּפמיס רשֿפא ,טייקטגערעגֿפױא

 סע זַא ,טניימ יז סָאװ ,קילגמוא ןַא סעּפע ןגעוו טייקיורמוא ןַא רשֿפא ,טגער
 ,ןזַײװַאב ןייק טינ ךיוא ןלעֿפ סע ןוא ,טייקזייב ןַײז ןֿפורסױרַא טנעקעג טָאה
 טימ טײלגַאב גנולקיװטנַא ןיא םיקוליח ןענַײז ןשטנעמ ענעסקַאװרעד ַײב זַא
 .ַאזוצ ייז ןיא טקעװרעד ןרעװ סָאװ סעיצָאמע לָאצ רעד ןיא םיקוליח עכעלנע

 ןרוטַאנ עקירעדינ יד -- ערעדנַא יד ךָאנ ענייא ךיג ןעמוק סָאװ רעדָא ןעמ
 .טינ רעד ןוֿפ טמוק סָאװ ,טייקוויסלוּפמיא רעד ךרוד טריזירעטקַארַאכ ןרעוו

 ןרעװ ןרוטַאנ ערעכעה יד ןוא ,ןליֿפעג עקינייא ןוֿפ גנוקריוו רעטרילָארטנָאק
 ,ןליֿפעג עקיטייווצ ךס ַא ןוֿפ גנוקריוו רעקיטַײצכַײלג רעד ךרוד טריזירעטקַארַאכ
 .ןליֿפעג עטקעװרעד טשרעוצ יד ןרעדנע סָאװ

 ןליּפשַײב ענעבעגעג יד סָאװ ,םעד ןגעק ןגערֿפּפָא ךעלגעמ טעװ ןעמ
 ,םעטסיס-ןוורענ רעד ןוֿפ ןעגנורעדנע עלענָאיצקנוֿפ יד ןוֿפ ןעמונעג ָאד ןענַײז

 ןזיװַאב זיא סע סָאװ זַא ןוא ,ןעגנורעדנע עלערוטקורטס עריא ןוֿפ טינ ןוא
 ןעמ זומ סָאד .עטצעל יד ןשיװצ סיוא חרכהב טינ טלַאה ,עטשרע יד ןשיװצ
 עלערוטקורטס יד זַא ,תמא םעד ןַײא ןעעז עכלעװ ,רעבָא יד ,ןַײז הדומ

 עלענָאיצקנוֿפ יד ןוֿפ ןטָאטלוזער עטלמַאזעגנָא םָאזגנָאל יד ןענַײז ןעגנורעדנע
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 ןוֿפ עיצולָאװע רעד ןוֿפ הביס:לייט ַא זַא ,סולש םעד ןעיצ טיירג ןלעװ ,ןעגנורעדנע
 גנוכַאֿפליֿפרַאֿפ יד טָא זיא ,עיצולָאװע רעדנַא רעדעי ןוֿפ יו ,םעטסיס:ןוורענ רעד
 .רעכעה טרעוו גנולקיװטנַא יד סָאװ ,רעסערג ץלַא טרעװ סָאװ ,ןעגנוקריוו ןוֿפ

 .נדײשרַאֿפ רערעסערג ַא וצ ןשטנעמ ןוֿפ טירשרָאֿפ רעד בא .161 8
 סָאװ ,םעד וצ ןבַײרשוצ זַײװליײט ךיז טזָאל טסַײג ןוא רעּפרעק ןיא טײקיטרַא
 -רעד רערעלק ךָאנ ױזַא ןעק ,ןעגנוקריו ךס ַא ןעגנערבסױרַא ןעק הביס ןייא
 .1דײשרַאֿפ רערעסערג ַא וצ טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ טירשרָאֿפ רעד ןרעו טרעלק
 ןעוו .עיצַאזינַאגרָא רעלעירטסודניא ןַא ןוֿפ סקּוװ םעד טכַארטַאב ,טײקיטרַא
 ןַא ,ןריסַאּפ לָאמַא ןומ סע יװ ,סױרַא טזַײװ טֿבש ַא ןוֿפ שטנעמ רעסיוועג ַא
 ,ךיורבעג םענײמעגלַא ןוֿפ לקיטרַא ןַא ןכַאמ וצ טײקיעֿפ עכעלטגייוועגרעסיוא
 ,ךיז רַאֿפ טכַאמעג סָאד רענייא רעדעי טָאה רעירֿפ סָאװ ,(לשמל ,ןֿפָאװ ַא)
 ענַײז ,רעכַאמןֿפָאװ ַא יװ ןשטנעמ םענעי ןלייטוצסיוא ץנעדנעט ַא טרעוו
 ןעמ סָאװ ןֿפָאװ עטסעב יד ןבָאה ןליו (סרעגעי ןוא טַײלסגירק עלַא) םירֿבח
 עלַא ןשטנעמ ןקִיעֿפ םעד טָא ןבעג רעכיז ץנַאג רעבירעד ןלעװ ןוא ,ןכַאמ ןעק
 ןַא טָאה רע יװ ױזַא ,טַײז ןַײז ןוֿפ ,רע .ייז רַאֿפ ןֿפָאװ ןכַאמ לָאז רע ,תוחנה
 טײקלעֿפ יד) סנֿפָאװ ןכַאמ וצ קשח ןכעלטנייוװעגמוא ןוא טיײקיעֿפ עכעלטנייוועגמוא
 ,(ןעמַאזוצ ךעלטנייוועג ןעייג גנוקיטֿפעשַאב רעסיוועג ַא רַאֿפ גנַאלרַאֿפ רעד ןוא
 צג ַא ןָא םיא טָאב ןעמ ןעװ ,ןעגנולעטשַאב ענױזַא ןליֿפרעד וצ טגיינעג זיא
 :ַאב ךיוא טרעװ תוֿבישח וצ עביל ןַײז זַא ךָאנ לעיצעּפס ;גנונױלַאב עקירעה
 ךיז טָאה יז ןעו ,עיצקנוֿפ ַא ןוֿפ עיצַאזילַאיצעּפס עטשרע יד טֶָא ,טקידירֿפ
 :ןֿפָאװ םעד ,טמיטשַאב רעמ ץלַא ןרעװ וצ טגיינעג זיא ,ןביוהעגנָא לָאמ ןייא
 הלעמ ערעסערג ַא ,טייקטינעג ערעסערג ַא קיטקַארּפ עקידנעטש 'ד טיג רעכַאמ
 ,קיטקַארּפ יד טלעטשענּפָא ןבָאה סָאװ ,ןדנוק ענַײז ןוא ;ןטקודָארּפ ענַײז וצ
 טָא ןעמיטשַאב סָאװ ,ןסולֿפנַײא יד ןרעװ יױזַא .טייקטינעג יד ןרָאלרַאֿפ ןגָאה
 :עג יד טָא ןוא ,ןטַײז עדייב ףיוא רעקרַאטש ,טעברַא רעד ןוֿפ גנולייטעצ יד
 ןכָארּפשעגסױא רעמ ץלַא ןרעװ וצ ץנעדנעט ַא טָאה גנוגעװַאב עכעלטֿפַאשלעז
 .עגנָא טשרע יד טָא ןוא ;ןעמונעגנָא טשרעוצ טָאה יז סָאװ גנוטכיר רעד ןיא
 עקידנעטשַאב ַא ןרעװ וצ לולע טינשכרוד ןיא זיִא טײקיטרַאנדײשרַאֿפ ענעגיוה
 ,רעגנעל ףיוא טינ ביוא ,רוד םענעי רַאֿפ

 עכעלטֿפַאשלעזעג יד טריצנערעֿפיד רע סָאװ ץוחַא ,סעצָארּפ ַאזַא טָא
 ָאנָאמ טעמּכ רעדָא טריזילָאּפָאנָאמ סָאװ לייט ןייא ,ןלייט ייווצ ןיא עסַאמ
 ליט רעדנַא רעד ןוא ,עיצקנוֿפ רעסיורג ַא ןוֿפ גנוריֿפכרוד יד טריזילָאּפ
 טֿפַארק יד סָאמ רעסיװעג ַא ןיא ןוא תוליגר יד ןרָאלרַאֿפ טָאה טָאװ
 ךָאנ ןריֿפוצנַײרַא ץנעדנעט ַא ךיוא טָאה ,עיצקנוֿפ עקיזָאד יד ןריֿפוצנרוד
 ריֿפנײרַא םעד ןַײא טסילש טיושרָאֿפ רעקיזָאד רעד .םיקוליח ערעדנַא
 טימ ןלָאצַאב לָאמ רעדעי ןעמ ףרַאד רעכַאמ.ֿפָאו םעד ,לדנַאהטַײב ןוֿפ
 ,טַײבסױא ןיא ןעמענ וצ ןַײא טמיטש רע עכלעװ ,ןעלקיטרַא ערעדנָא
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 רָאנ ,לקיטרַא ןייא לָאמעלַא טַײבסױא ןיא ןעמענ טינ ךעלטנייועג טעװ רע

 ,ךעלכלעֿפ רעדָא ,סעשוָאגָאר רָאנ טינ ףרַאד רע ןטרָאס ענעדײשרַאֿפ

 טעװ ןוא ,ןכַאז עלַא יד ףרַאד רע רָאנ ,ןילַא םילּכ .גנַאֿפשיֿפ רעדָא

 .קיטײנ רעמ השעמ תעב טָאה רע עכלעו ןכַאז יד ןרחסימסיוא לָאמ רעדעי

 טֿבש םעד ןוֿפ רעדילגטימ יד ןשיװצ בא !טַאטלוזער רעד ןַײז טעװ סָאװ

 רעדייא רעסעב ןכַאז עקיזָאד יד סיוא ןטעברַא סָאװ ,עקינייא ךיז ןעניֿפעג

 ןעק רע סָאװ סָאד םענייא ןדעי ןוֿפ ןעמענ רעכַאמ-ןֿפָאװ רעד טעװ ,ערעדנַא

 סָאװ םעד טימ סעשזָאגָאר רַאֿפ ןֿפָאװ ענַײז ןטַײבסױא טעװ רע :רעסעב ןכַאמ

 יעטסעב יד טָאה סָאװ םעד טימ ןכַא:=ַײרעשיֿפ רַאֿפ ןוא ,רעסעב ייז טכַאמ

 זומ ןכַאז:ַײרעשיֿפ רעדָא סעשזָאגָאר ענַײז ןטיבעגסיוא טָאה סָאװ רעד רעבָא

 ןסיװעג ַא ןיא רע טלקיװטנַא ױזַא ןוא ,ןילַא ךיז רַאֿפ ערעדנַא ןכַאמ ךָאד

 ןטעטילַאיצעּפס עניילק יד זַא ,סױרַא טמוק ןוֿפרעד .טיײקיעֿפ ןַײז רעטַײװ דַארג

 ןרעװ ןלעװ ,ןגָאמרַאֿפ טֿבש ןוֿפ רעדילגטימ ענעדיײשרַאֿפ סָאװ ,טיײקיעֿפ ןוֿפ

 טַײצ ןוֿפ טרוחעגרעביא ןרעוװ ןעגנוטַײבסיױא יד טָא ביוא ,טמיטשַאב רעמ ץלַא

 ןריזילַאיצעּפס סע יצ ןוא .קיטנעק רעמ סעיצַאזילַאיצעּפס יד ןרעוו ,טַײצ וצ

 זיא ,טינ רעדָא ןעלקיטרַא ערעדנוזַאב ןוֿפ סרעכַאמ סלַא םידיחי ערעדנַא ךיז

 יד :עיצַאיצנערעֿפיד ןוֿפ בײהנָא ןַא רָאֿפ טמוק טֿבש םעד ןיא זַא ,רָאלק סע

 ,גנוקריוו עטלּפָאט עטשרע יד רָאנ טינ סױרַא טגנערב הביס עקידהליהּתכל ןייא

 ןיא רָאנ ,טרָאס ןקיבלעז םעד ןוֿפ ןעגנוקריוו עטלּפָאט עקיטייװצ לָאצ ַא רָאנ

 .דָארג ןרענעלק ַא

 סעּפורג ןשיװצ ןרוּפש ןעניֿפעג ןעק ןעמ ןכלעוו ןוֿפ ,סעצָארּפ רעד טָא

 ןוֿפ גנולײטרעדנַאנוֿפ עקיטֿפַאהרעױד ַא ןֿפַאש קיטכיר טינ ןעק ,ךעלגניילוש ןופ

 ןַא סא טסקַאװ סע רעבָא ּוװ ;טֿבש םענעסעזעגנַײא-טינ ַא ַײב סעיצקנוֿפ

 :ַאיצנערעֿפיד ענױזַא ןלעװ ,עדניימעג עקידנרעמרַאֿפ ךיז ַא ןוא ענעסעזעגנַײא

 ,רעטַײװ רוד ַא סָאװ ןרעסערגרַאֿפ ךיז ןלעװ ןוא עקידנעטשַאב ןרעװ סעיצ

 גנורעדָאֿפ ערעסערג ַא טימ טגנערב סָאװ ,רעגריב לָאצ רעד ןוֿפ גנורעמרַאֿפ ַא

 ןדעי ןוֿפ טייקיטעט עלענָאיצקנוֿפ יד טקרַאטשרַאֿפ ,לקיטרַא-ךיורבעג ןדעי רַאֿפ

 ,טמיטשַאּב רעמ עיצַאזילַאיצעּפס יד טכַאמ סע ;סַאלק רעדָא דיחי ןטריזילַאיצעּפס

 ,ןצָארּפש וצ ןָא טשרע טבייה יז ּוװ ,ןַײא יז טריֿפ ןוא ,ןַארַאֿפ ןיוש זיא יז ּוװ

 ,ןעלטימ = סנבעל רַאֿפ ןעגנורעדָאֿפ יד קידנרעסערגרַאֿפ ,גנורעקלעֿפַאב ערעסצרג ַא

 ןעגנּוװצעג זיא דיחי רעדעי םצרָאװ ;ןטַאטלוזער עקיזָאד יד רעדיוו טקרַאטשרַאֿפ

 סָאװ ןוֿפ ןוא ןטסעב םוצ ןוט ןעק רע סָאװ ,סָאד טימ רעמ ץלַא ןבעגוצּפָא ךיז

 טּפלעה סָאװ ,סערגָארּפ רעלעירטסודניא רעד טָא ןוא .ןצונ רעמ ןבָאה ןעק רע

 רעד ןוֿפ סקּוװ ןרעטַײװ םעד רַאֿפ געו ַא טנֿפע ,עיצקודָארּפ עקידרעטַײװ יד

 .רעירֿפ יװ רעדיוו טריגַאער עכלעוו ,גנורעקלעֿפַאב
 .ןעגנוקיטֿפעשַאב עַײנ סיוא דלַאב ןסקַאװ ןלומיטס עקיבלעז יד רעטנוא

 .ןקעדטנַא ,ןעלקיטרָא עטרעסעברַאֿפ ןריצודָארּפ ֹוצ ךיז ןסַײלֿפ סָאװ ,רעטעברַא

 סָאװ רעד ,ןלַאירעטַאמ ערעסעב רעדָא ןסעצָארּפ ערעסעב ןטייהנגעלעג ַײב
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 ןֿפָאװ ןוֿפ גנוטעברַאטױא רעד ןיא זנָארב ףיֹוא ןייטש ןטיברַאֿפ טשרעוצ טָאה
 טגירק רע -- גנורעדָאֿפ ערעסערג ליֿפ ַא סיױרַא טפור גַײצעגדַײנש ןוא

 ןכַאמ וצ טַײצ ץצנַאג ןַײז ןבעגּפָא דלַאב זומ רע זַא ,ןעגנולעטשַאב ליֿפ ױזַא
 *רעביא ןעגנווצעג ןזיא ןוא טֿפױקרַאֿפ רֶע סָאװ ןעלקיטרַא יד רַאֿפ ןנָארב יד

 טימ ןוא ;ןעלקיטרַא עקיזָאד יד ןוֿפ גנוטעברַאסוא יד ערעדנַא וצ ןבעגוצ
 ןוֿפ טריצנערעֿפיז זַײװכעלסיב זנָארב ןכַאמ ןוֿפ הכָאלמ יד טרעו טַײצ רעד

 טציא ,ךיז רַאֿפ גנוקיטֿפעשַאב ַא טרעװ יז ןוא ,הכָאלמ רעקידרעירֿפ רעד
 ,גנורעדנע רעד טָא ןוֿפ ןעמוק סָאװ ןעגנורעדנע עטנַײװצרַאֿפ יד טקרעמַאב

 ןעלקיטרַא יד ןיא רָאנ טינ ,ןייטש ןוֿפ ץַאלּפ םעד דלַאב טמענרַאֿפ זנָארב
 ,ערעדנַא ךס ַא ןיא ךיוא ךָאנ ,ןייטש ןוֿפ/ןרָאװעג טכַאמעג רעירֿפ ןענַײז סָאװ
 טקריו סע ,רעטַײװ ןוא .עיצקודָארּפ רעייז ףיוא גנוקריוו ַא ױזַא טָאה ןוא

 יד ףיוא ןוא ,ןעניד גײצעג עטרעסעברַאֿפ עניױוזַא סָאװ ,ןסעצָאוּפ יד ףיוא

 יד ,ןעַײרעצינש יד ,רעזַײה יד טרעדנע סע -- ןֿפַאש ייז טָאװ ןטקודָארּפ

 טנעדײשרַאֿפ סױרַא ךיוא טֿפור סע .,סעיצַארָאקעד עכעלנעזרעּפ יד ,רעדיילק

 טלעֿפעג טָאה סע לַײװ ,רעירֿפ ךעלנעממוא ןעוועג ןענַײז סָאװ ,סעיצַאקירבַאֿפ
 .עדנע עלַא יד טָא ןוא ,גײצעג עקיטיינ יד ןכַאמ וצ סָאװ ןוֿפ לַאירעטַאמ רעד

 ,טײקיעֿפ.טעברַא רעייז טרעסערגרַאֿפ סע --- ןשטנעמ יד ףיוא ןריגַאער ןעגנֹור
 יעג ערעייז טריניֿפַאו סע ןוא ,טייקכעלמעװקַאב רצעייז ,ץנעגילעטניא רעייז

 ,ןקַאמשעג ןוא ןטייהנייוו

 יד ,סעיצַאקילּפמָאק עקידרדסּכ עלַא ןייגכָאנ טינ ָאד ןעמ ןעק סיוועג

 סָאװ םעד ןוֿפ טמוק סָאװ ,טײקיטרַאנדײשרַאֿפ עכעלטֿפַאשלעזעג עטרעסערגרַאֿפ

 יד ןזָאלסיױא ןלעװ רימ רעבָא .ןעגנוקריו ךס ַא סױוַא טגנערב הביס ןייא

 ןעמענ ןלעוו רימ ןוא גנולקיװטנַא רעכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ סעזַאֿפ עקידנשיוװצ

 ןוֿפ ןעגנוקריו יד ןבַײרשַאב ןעמענ .עזַאֿפ רעקיטציא רעד ןוֿפ ליּפשַײב ַא
 עיצַאניװַאנ ,יובגרעב ףיוא ןעגנודנעװנָא עקיכַאֿפליֿפ עריא עלַא ןיא טֿפַארקֿפמַאד

 .ַאב טינ ןעק ןעמ עכלעוו ,םיטרּפ וצ טריֿפעג זדנוא טלָאװ סעיצַאקירבַאֿפ ןוא

 -- טֿפַארקֿפמַאד ןוֿפ גנודנעוונָא רעטצעל רעד ףיוא ןצעגערגַאב ךיז רימָאל ,ןשרעה
 רעזדנוא ןוֿפ הביס עטסטנעָאנ יד סלַא ,רעד טָא ,ויטָאמָאקָאל םעד ףיוא
 גנַאג םעד ,דנַאל םעד ןוֿפ ןעזסיוא סָאד טרעדנעעג טָאה ,םעטסיס-ןַאגנזַײא

 =לַּפמָאק יד טשרעוצ טכַארטַאב ,קלָאֿפ םענוֿפ ןטייהנייוועג יד ןוא לדנַאה ןוֿפ

 ןעיוב וצ ןָא טבייה ןעמ רעדייא ,רָאֿפ ןעמוק סָאװ ןעגנורעדנע ןעייר עטריצ

 ,עיצַארטסיגער יד ,תוֿפיסַא יד ,ןעגנוטיירגוצ עקילַײװרעד יד --- ןַאבנזַײא ןַא
 ,רענעלפ עשיֿפַארגָאטיל יד ,טכיזרעביא עשירַאטנעמַאלרַאּפ יד ,לייטריבורפ רעד

 םוצ עיצַאקילּפַא יד ,תועדומ ןוא ןטיזָאּפעד עלַאקָאל יד ,רעכיב-ץנערעֿפער יד
 ,עטשרע יד ,םינינע עקידנעטש רַאֿפ טעטימָאק ןַײז ןייגכרוד סָאד ,טנעמַאלרַאּפ

  צצרוק יד טָא ןוֿפ רעדעי :טקעיָארּפ םעגוֿפ גנוטכַארטַאב עטירד ןוא עטייווצ

 גנולקיװטנַא עקידרעטַײװ יד ןוא ,סעיצקַאסנַארט עסַאמ עצנַאג ַא ןָא טגכייצ ןעמענ

 ,ןֿפַארגָאטיל ,סרעטסעמדרע ,ןרעינעשזניא יװ) ןעננוקיטֿפעשַאב ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ
 שש השש  הדמושאאו
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 טכַארטַאב ,עטלעטשעגנָא ערעדנַא ןוא (סרעלקעמ:ןעיצקַא ,ןטנעגַא-טנעמַאלרַאּפ
 ןיא ןסָאלשעגנַײא ןענַײז סָאװ ,ןעגנורעדנע עקיטנעק רעמ ךָאנ יד רעטַײװ
 ןגעװ עַײנ ,ןבָארג ןלענוט ,ןעגנוטישנָא ,ןטינשנַײא --- עיצקורטסנָאק-ןַאבנזַײא
 } ןסלער ןוא ןלַאּפש ןגייל ,טסַאלַאב ןגיײלנָא ,ןלַאזקָאװ ןוא ןקירב ןעיוב ; ןכַאמ
 ףיוא ןקריוו סָאװ ןסעצָארּפ ;סענָאגַאװ ןוא ןרעמַאק:ןליוק ,ןעלסעקֿפמַאד ןכַאמ
 ,רענייטש ןקַאהסיוא סָאד ,ץליהעג ןוֿפ ריֿפנַײיַא םעד ןרעסערגרַאֿפ ,תוכָאלמ ךס ַא
 עלעיצעפס ךס ַא סױװַא ןֿפור ייז ;ןענערב-לגיצ סָאד ,ןזַײא ןוֿפ עיצַאקירבַאֿפ יד
 }"זמַײט ייולייר, רעד ןיא ךָאװ עדעי טריטנַאנַא ןרעװ סָאװ סעיצַאקירבַאֿפ
 ,רעקינייר ,סרעצייה ,סרעבַײרט -רעטעברַא ןסַאלק עַײנ סױרַא ןֿפור ייז ן א
 .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא סרעגיײל:ןטַאלּפ

 ,טריצילּפמָאק ןוא ךַײרלָאצ רעמ ךָאנ ,ןעגנורעדנע יד ןעמוק ךָאנרעד
 עיצַאזינַאגרָא יד ,ללכב טֿפַאשלעזעג רעד ןיא ןֿפַאש ןענַאב עקידנטעברַא יד סָאװ
 ןוֿפ טײקטכַײל יד :טרעדנעעג רעקינייװ רעדָא רעמ טרעװ טֿפעשעג ןדעי ןוֿפ
 ןָאטעג רעירֿפ טָאה ןעמ סָאװ ,טקעריד ןכַאז ןוט וצ רעסעב סע טכַאמ רעקרַאֿפ
 טלָאװ רעירֿפ ּוװ ,רעטרע ןיא טלעטשעגנַײא ןרעוװ ןרוטנעגַא ; רעטערטרַאֿפ ךרוד
 טָאטשנָא ,ןטֿפעשעגטרוה עטַײװ ןוֿפ ןעמ טיצַאב הרוחס ;טלָאצַאב טינ ךיז סע
 ןעמ עכלעוו ,ןעלקיטרַא טצונַאב ןעמ ןוא ןעמָארקםידחַאל עטנעָאנ יד ןוֿפ
 טייקכיג יד .םיקחרמ עטַײװ יד תמחמ ןעמוקַאב טנעקעג טינ רעירֿפ טָאה
 יד ןריזילַאיצעּפס רעמ ךיז ןלָאז סע ,טכַאמ טרָאטסנַארט ןוֿפ טײקלװלָאװ ןוא
 ןיא עיצַאקירבַאֿפ עדעי ןצענערגַאב וצ - ןטנגעג ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ סעירטסודניא
 טריֿפעגנָא רעסעב הלעמ רעלַאקָאל ַא רעביא ןעק יז עכלעװ ןיא ,ןלייט יד
 יז טכַאמ ןוא ןזַײרּפ יד סיוא טכַײלג גנולײטרעדנַאנוֿפ עשימָאנָאקע ,ןרעװ
 2וצ ןעלקיטרַא ענעדײשרַאֿפ יז טכַאמ ױזַא :טינשכרוד ןיא רעקירעדינ ךיוא -

 וצ טבילרעד טינ רעירֿפ ייז ןבָאה ןעלטימ ערעייז סָאװ ,ענױזַא וצ ךעלגנעג
 -עברַאֿפ ןוא טרָאֿפמָאק ,רעייז ןרָאװעג טרעסערגרַאֿפ זיא טימרעד ןוא ,ןֿפױק
 .ןטייהניײװעג ערעייז טרעס

 קיטקַארּפ יד טרעסערגרַאֿפ ליֿפ רָאג טרעװ טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא
 ךיז טנעקעג טַינ סָאד רעירֿפ ןבָאה עכלעװ ,ןשטנעמ ןסַאלק .ןזַײרמורַא ןוֿפ
 ןיא דנַײרֿפ ערעייז ןכוזַאב ,םי םוצ סעזַײר עכעלרעי טציא ןכַאמ ,ןעניגרַאֿפ
 ,רעּפרעק ןרַאֿפ ןצונ זדנוא סע טגנערב יֹוזַא ןוא ; ןרוט ןכַאמ ,תומוקמ עטַײװ
 סַײנ ןוא ווירב ןקישרעביא ערעביג סָאד ,דנַאטשרַאֿפ םעד ןוא ןליֿפעג יד רַאֿפ
 ,רעקיטסַאה ןּפַאלק קלָאֿפ ןוֿפ סלֹוּפ םעד טכַאמ ,ןעגנורעדנע ערעטַײװ טגנערב
 רעלעװלָאװ ןוֿפ גנוטײרּפשרַאֿפ עטיירב ַא סיוא טסקַאװ סע ,רעמ ךָאנ ןוא
 יד ןוֿפ ןוא סעיצנַאטס:ןַאּב יד ןוֿפ ךעלשיט:רעכיב יד ךרוד ,רוטַארעטיל
 יסערגָארּפ ןרעטַײװ םעד ןֿפלעה ןכַאז עדייב יד :ןענָאגַאװנַאב יד ןיא ןסגָאנַא
 ,רוציקב ןרָאװעג ןזיװעגנָא ָאד ןענַײז סָאװ ,ןעגנורעדנע עקילייצמוא יד טָא ןוא
 רעד ,ןישַאמ :וויטָאמָאקָאל רעד ןוֿפ גנודניֿפרעד רעד ןוֿפ ןטַאטלוזער יד ןענַײז
 יד קנַאד ַא קיטרַאנדײשרַאֿפ רעמ ןרָאװעג זיא םזינַאגרַא רעכעלטֿפַאשלעזעג
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 עטלַא יד ןוא ןרָאװעג טריֿפעגנַײא ןענַײז סָאװ ןעגנוקיטֿפעשַאּב עַײנ ליֿפ
 ;טרעדנעעג םוטצמוא ךיז ןבָאה ןזַײרּפ ; טריזילַאיצעּפס רעטַײװ ךיז ןבָאה סָאװ
 ענַײז ןריֿפ ןוֿפ ןֿפוא םעד טרעדנעעג רעקינײװ רעדָא רעמ טָאה רחוס רעדעי
 ,םישעמ ענַײז ןיא ןרָאװעג טסולֿפנַײאַאב זיא רענייא רעדעי ןוא ;ןטפעשעג
 ,ןליֿפעג ןוא ןעקנַאדעג

 ,ויא גנוקרעמַאב ַא טרעדָאֿפ סָאװ טקַאֿפ רעקידרעטַײװ רעקיצנייא רעד
 ףיוא ,חטש רעד סָאװ ךרע יֿפל זַא ,לָאמ עלַא יװ רערעלק ָאד ןעעז רימ סָאװ
 .נדײשרַאֿפ טרעוו ןוא רעטיירב ַא זיא ,סיוא ךיז טיײרּפש סולֿפנַײא רעד ןכלעוו
 לָאצ ןיא טכַאֿפליֿפרַאֿפ דַארג ןרעכעה ַא ןיא ךָאנ ןטַאטלוזער יד ןרעװ ,קיטרַא
 ימוג ןגעװ טסּוװעג ןבָאה עכלעװ ,םיטֿבש עוװיטימירּפ יד ַײב ,טרָאס ןוא
 תעב ,ןבעל רעייז ףיוא סולֿפנַײא ןּפַאנק ַא טַאהעג סע טָאה ,זדנוא רַאֿפ רעירפ
 ױזַא ןוא ליֿפ יזַא טכַארבעג טָאה ימוג סָאװ ןעגנורעדנע יד ןענַײז זדנוא ַײב
 .קעלע רעד ןעװ ,ךוב ץנַאג ַא טמענרַאֿפ ןוֿפרעד עטכישעג יד זַא ,ןדײשרַאֿפ
 רעקיטרַאנײא רעניילק רעד ןיא ןרָאװעג טריֿפעגנַײא טלָאװ ףַארגעלעט רעשירט
 רע טלָאװ ,ןעלודניא עשידירבעה יד ןוֿפ םענייא טנױװַאב סָאװ ,עדניימעג
 ןטַאטלװער יד ןענַײז דנַאלגנע ןיא רעבָא ;טַאטלוזער ןכלעו םיוק טַאהעג
 ,ןלייצוצרעביא טינ

 ךיז טנעקעג זעטגיס רעד טָא טלָאװ ,טביולרעד טלָאװ ץַאלּפ רעד ןעוו
 טלָאװ ןעמ .ןבעל ןכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ ןטקודָארּפ ערעכעה עלַא ףיוא ןעיצַאב
 גנולײטּפָא ןייא ןיא טירשרָאֿפ ַא טריֿפ טֿפַאשנסיװ רעד ןיא יװ ,ןזײװַאב טנעקעג
 טכַאמעג טָאה עימָאנָארטסַא יװ -- ןעגנולײטּפָא ערעדנַא ןיא ןטירשרָאֿפ וצ דלַאב
 ,טֿפַאשנסיװ רעשיטּפָא רעד ןיא ןעגנוקעדטנַא ךרוד ןטירשרָאֿפ ערעטהעגמוא
 עימָאטַאנַא עשיּטָאקסָארקימ ןֿפורעגסױרַא ןבָאה ןעגנוקעדטנַא עשיטּפָא ערעדנַא ןוא
 .מוא טָאה עימעכ יװ --- עיגָאלָאזיֿפ ןוֿפ סקּוװ םעד ןֿפלָאהעג ליֿפ ןבָאה ןוא
 עיגָאלָאיב ,םזיטעגגַאמ ,עירטקעלע ןוֿפ ןסיװ רעזדנוא טרעסערגרַאֿפ טקעריד
 ,טזיטענגַאמ ןוא עימעכ ףיוא טריגַאער טָאה עירטקעלע יװ --- עיגָאלָאעג ןוא
 רַאֿפ טקעדטנַא טָאה ןוא ץיה ןוא טכיל ןגעוו ןקילב ערעזדנוא טלקיװטנַא טָאה
 טנעקעג ןעמ טלָאװ רוטַארעטיל ןיא ,טייקיטעטןוורעג ןוֿפ ןצעזעג עקינייא זדנוא
 ןוֿפ ןעמרָאֿפ עקידנרעמרַאֿפ ךיז ץלַא יד ןיא תמא ןקיבלעז םעד ןזײװַאב
 ןוא גנוטַײצ רעטשרע רעד ןוֿפ ּפָא ןעמַאטש סָאװ ,סעבַאגסױא עשידָאירעּפ
 רוטַארעטיל ןוֿפ ןעמרָאֿפ ערעדנַא ףיוא טריגַאער ןוא טקריװעג ןבָאה עכלעוו
 ךוב קיטכיװ ןייא סָאװ ,טולֿפנַײא םעד ןיא רעדָא ;ערעדנַא יד ףיוא עגייא ןוא
 ןוֿפ עלוש עַײנ ַא סָאװ ,סולֿפנײא רעד ,רעכיב ערעקיטעּפש יד ףיוא טָאה
 ;סעלוש ערעדנַא ףיוא סיוא טביא (ןטילעַאֿפַארערּפ יד ןוֿפ עלוש יד יו ילרעלָאמ
 ;עיֿפַארגָאטָאֿפ ןוֿפ ןעמוקַאב טסנוקרעדליב ןוֿפ ןטרָאס עלַא סָאװ ןעגנוטַײדנָא יד
 ךיז טלָאװ ןעמ --- סערעל עשיטירק עַײנ ןוֿפ ןטַאטלוזער עטריצילּפמָאק יד
 גנוכַאֿפליֿפרַאֿפ עכעלנע ןַא ןזַײװַאב וצ רעדנוזַאב רעדעי ףיוא ןלעטשּפָא טנעקעג
 ךלודעג סרעזעל םעד טגנערטשעגנָא טסיזמוא רעבָא טלָאװ סע .ןעגנוקריװ ןוֿפ
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 ןעננוגַײװצרַאֿפ ליֿפ ערעייז טימ ןעגנורעדנע ענעדײשרַאֿפ יד םערָאװ ,םיטרּפ רַאֿפ

 ײז ךעלרעװש ןעװעג טלָאװ סע זַא ,ןַײֿפ ױזַא ןוא טריצילּפמָאק ױזַא ןענַײז

 ,ןייגוצכָאנ

 ,לטיּפַאק ןטצעל םעד טקידנערַאֿפ טָאה סָאװ ,טנעמוגרַא םעד ךָאנ ,9 8

 *יס רעד בילוצ רעבָא .טנעמוגרַא ןלעלַארַאּפ ַא ָאד ןבעג וצ קיטיינ םיוק זיא

 ,ןעגגוקריוו ןוֿפ גנוכַאֿפליֿפרַאֿפ יד ױזַא יו ,רוציקב ןזַײװּוצנָא יַאדּכ זיא עירטעמ

 טַאטלוזער-טולש ַא זיא ,ןקיטרַאניײא םעד ןוֿפ טייקידנעטשאב:טינ יד יו טקנוּפ

 .טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד ןוֿפ

 ןריגַאער עכלעוו ,ןכַאז ןענַײז ,ענעדיײשרַאֿפ ןָא ןֿפור רימ עכלעוו ,ןכַאז

 ךרוד ענעדײשרַאֿפ סלַא ייז ןענעקרעד רימ ןוא ;םינֿפוא ענעדײשרַאֿפ ףיוא

 עטרַאה סלַא ןכַאז רעטנוא ןדייש רימ ןעו ,ןעגנוריגַאער ענעדיײשרַאֿפ טרעייז

 ,ןטֿפערקלקסומ יד זַא ,טושּפ רימ ןעניימ ,עטַאלג ןוא עקטסרָאש ,עכייוו ןוא

 ירַאֿפ ,ןעגנודניֿפמע ןעייר ענעדײשרַאֿפ ןעגנערב ,ייז ףיוא ןָא ןדנעוו רימ סָאװ

 ,עיולב ,עטיור ןָא ןֿפור רימ עכלעוו ,ןכַאז ,ןטֿפערק עקידנריגַאער ענעדייש

 ימוא קרַאטש ףיוא טכיל סָאד רעדנַאנוֿפ ןצעז סָאװ ,ןכַאז ןענַײז ,וװ"זַאא עלעג

 יד ןיא םיקוליח סלַא רילָאק ןוֿפ םיקוליח יד ןסייו רימ ה"ד ; םינֿפוא שכַײלג

 רעכעלרעסיוא ןעקימרָאֿפנײא ןַא ןיא ןרָאװעג ןֿפַאשעג ןענַײז סָאװ ,ןעגנורעדנע

 ןייק טינ ןבָאה סָאװ ,ןכַאז ייווצ זיא סע עכלעוו זַא ,רָאלק זיא סע .טֿפַארק

 ןגעק ךיז ןלעטש  ייז סָאװ רַאֿפרעד יצ ,ןַײזטסּוװַאב ןֿפױא ןעגנוקריוו עכַײלגמוא

 :גיא ןַא ןכַאמ ייז לַײװ רעדָא ,ןֿפוא ןבַײלג ןייק טינ ףיוא סעיגרענע ערעזדנוא

 ןוֿפ ןעמרָאֿפ עטריציֿפידָאמ ןַײלג ןייק טיג טימ םישוח ערעזדנוא ףיוא קורד

 ןיא רעבירעד  ,ייז ןדיישרעטנוא טינ רימ ןענעק ,ןטֿפערק עכעלרעסיוא עסיוועג

 *רַאֿפ ןויגַאער ןזומ ןצנַאג ַא ןוֿפ ןלייט ענעדיײשרַאֿפ יד זַא ,עיציזָאּפָארּפ יד

 םעד ךרוד יז ןזומ ןוא ,טֿפַארק רעכעלרעסיוא רעקימרָאֿפגײא ןַא ףיוא ןדייש

 .םזירט ַא םצעב ,ןטֿפערק עקימרָאֿפליֿפ ןוֿפ עּפורג ַא ןיא ןעלדנַאװרַאֿפ

 עטסכַאֿפגײא ענַײז זיב םזיורט םעד טָא ןריצודער טעװ טירט רעקידרעטַײװ א

 .ןענימרעט

 ןכַאמ ײז סָאװ ןעננוקריוו יד ןשיװצ טײקפַײלגמוא רעד זמחמ ןעוו

 סָאװ ,ןכַאז ייווצ ןשיווצ טייקכיללגמוא ןַא סױרָאֿפ רימ ןגָאז ,ןַײזטסּוװַאב ןֿפױא

 ,טײקכַײלגמוא ןעמָאנ ןטימ רימ ןעניימ סָאװ ןוא ?גנוקיטכערַאב רעזדנוא זיא

 .טֿפַארק ןוֿפ םויק רעד זיא גנוקיטכערַאב רעזדנוא ?טכַארטַאב וויטקעיבָא

 ןיא ןרָאװעג ןֿפורעגסױרַא זיא גנורעדנע עמוס ַא רעדָא טרָאס רעסיוועג ַא

 .ךַאז רעדנַא רעד ןוֿפ ןרָאװעג ןֿפורעגסױרַא טינ זיא ןוא ךַאז ןייא ןוֿפ זדנוא

 טָאה ענייא סָאװ ,טֿפַארק רעסיוועג ַא וצ וצ רימ ןבַײרש גנורעדנע יד טָא

 הרירּב ןייק ןּבָאה רימ ןוא ,טביאעגסיוא טינ טָאה ערעדנַא יד ןוא טביאעגסיוא

 זיא גנורעדנע יד זַא ,ןטּפױהַאב טרעקרַאֿפ רעדָא ,ןגָאז ױזַא ןזומ רָאנ ,טינ
 לא

 ,טּֿפצרק ןוֿפ םויק םעד ןענעקייל טגיימ סָאד ןוא ,סעּפע ןוֿפ ןעמוקעג טיג
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 .מוא עוויטקעיבָא סלַא ןטכַאוטַאב רימ סָאװ זַא ,רָאלק רעטַײװ זיא ןוֿפרעד
 סָאװ ,ןטֿפערק ייר ַא רעדָא ,טֿפַארק עסיוועג ַא טָאה ענייא זַא ,זיא טײקכַײלג
 ןעגנוטכיר רעדָא סעמוס רעדָא ןטרָאס יד ןיא סעּפע --- טינ טָאה ערעדנַא יד
 יז טָאה ערעדנַא יד סָאװ ,רענייא רעד ןוֿפ ןטֿפערק עטלעטשעגֿפױנוצ יד ןיא
 ,ענעדײשרַאֿפ ןָא ןֿפור רימ עכלעוו ,ןכַאז ןוֿפ ןלייט רעדָא ןכַאז ביוא רעבָא .טינ
 ןיא רעטנוא ךיז ןדייש ןטֿפערק עטלעטשעגֿפױנוצ ערעייז סָאװ ענױזַא ןענַײז
 זיא סע עכלעוו וצ ןריסַאּפ זומ סָאװ זיא ,םיטרּפ ערערעמ ןיא רעדָא טרּפ ןייא
 יז ףיוא טקריװ סָאװ ,טֿפַארק רעקימרָאֿפנײא ןַא וצ רעדָא ןטֿפערק עכַײלג
 ןלעװ ,טֿפַארק רעקימרָאֿפניא ןַא ןוֿפ ןלייט רעדָא ,ןטֿפערק עכַײלג ענױזַא
 ןוא רענייא ןיא ָאד זיא עכלעו ,טֿפַארק יד ,טרעדנעעג ןדײשרַאֿפ ןרעװ ןזומ
 ;סױרַא זומ ,טקילֿפנָאק םעד ןיא טנעמעלע ןַא ןַײז זומ ,רערעדנַא רעד ןיא טינ
 יד ןסולֿפנַײאַאב יֹוזַא זומ ןוא ,גנוקריוונגעק עקיטרעװכַײלג ריא ןעגנערב
 .עֿפיד יד טָא זַא ,טגָאזעג ןסייה טלָאװ שרעדנַא ןגָאז ,גנוריגַאער עצנַאג
 טָאה טֿפַארק זַא ,טגָאז סָאד ןוא ,גנוקריוו ןייק טינ טֿפַאש טֿפַארק עלַאיצנער
 ,םויק ןייק טיג

 זיא סע .רעטַײװ סולש םעד טָא ןעלקיװטנַא ֹוצ קיטיינ טינ זיא סע
 ןַא ףיוא טקריװ סָאװ טֿפַארק עקימרָאֿפנײא ןַא זַא ,ןעגנורדעג ןוֿפרעד רָאלק
 טקריװ יז בוא זַא ;גנוטיירּפשעצ ַא ןכַאמכרוד זומ טַאגערגַא ןקימרָאֿפניײא
 ןכַאמכרוד יז זומ ,ןלייט עכַײלג ןייק טינ ןוֿפ טײטשַאב סָאװ ,טַאנערגַא ןַא ףיוא
 ;עיצַאיצנערעֿפיד עוויטַאטילַאװק ַא יו טֹוג יֹוזַא ,לייט ןדעי ןוֿפ גנוטיײרּפשעצ ַא
 ןוומ ,עכַײלג ןייק טינ ןענַײז ןלייט יד לֿפיװ ףיוא ,ךרע ןקיבלעז םעד ןיא זַא
 ךַײרלָאצ יװ ךרע יֿפל זַא ;עקיטנעק ןַײז סעיצַאיצנערעֿפיד עוויטַאטילַאװק יד טָא
 סָאװ ,ןטֿפערק עקיטייוצ יד זַא ;ןַײז ייז ןזומ ךַײרלָאצ ױזַא ,ןענַײז ןלייט יד
 תעב ,םרָאֿפ ןיא ןעגנורעדנע ערעטַײװ ןכַאמכרוד ןזומ ,ןֿפַאשעג ױזַא ןרעוו
 ;יײז ןרעדנע סָאװ ןלייט יד ןיא סעיצַאמרָאֿפטנַארט עטנעלַאװיװקע ןֿפַאש יז
 זַא ,סולש יד ןענעק ןכב ,ןֿפַאש ייז סָאװ ןטֿפערק יד עגונב ךיוא ױזַא ןוא
 זַא ןוא ,ןעגנוקריוו ןוֿפ גנוכַאֿפליֿפרַאֿפ יד זיא עיצולָאװע ןוֿפ הביס .לייט ַא
 .גדײשרַאֿפ יד סָאװ ,עיסערגָארּפ רעשירטעמָאעג ַא ןיא ךיז טרעסערגרַאֿפ סָאד
 ייֵז רָאנ ,וויטקודניא ןרעװו טלעטשענטסעֿפ רָאנ טינ ,רעסערג טרעװ טײקיטרַא
 ,ןתמא עלַא ןוֿפ ןטסֿפיט םעד ןוֿפ ןרעװ טריֿפעגסױרַא ךיוא ןענעק



 לטיּפַאק רעטסקיצנַאוװוצ ןוא ןייא

 (עיצַאגערגעס) גנורעדנוזּפָא יד

 סינ טַײװ ךָאנ זיא עיצולָאװע ןוֿפ גנורעלקרעד ענײמעגלַא יד .103 8

 עריא ןטכַארטַאב ןזומ רימ ,ןעלטיּפַאק עקירָאֿפ יד ןיא ןרָאװעג טקידנערַאֿפ

 יַאב ַא ןכַאמ ךיז ןענעק רימ רעדייא ,טַײז רעדנַא ןֶא ךָאנ ןוֿפ ןעגנורעדנע

 ,ןצעזעג יד םגה .ןעמַאזוצ ןלעטש ייז סָאװ סעצָארּפ םעד ןוֿפ ףירגַאב ןטמיטש

 גנונעדרָאנַײארעביא רעד וצ לסילש ַא ןביג ,ןרָאװעג ןביושַאב ןיוש ןענַײז סָאװ

 טירשרָאּפ ַא זיא יז לֿפיװ ףיוא ,סױרַא טזַײװ עיצולָאװע עכלעוו ,ןלייט יד ןוֿפ

 וצ לסילש ןייק טינ רעבָא יז ןביג ,ןקימרָאֿפליֿפ םוצ ןקימרָאֿפנײא םעד ןוֿפ

 ?םוא םעד ןוֿפ טירשרָאֿפ ַא זיא יז לֿפיװ ףיוא ,גנונעדרָאניײלארעביא רעד טָא

 ,ןטמיטשַאב םוצ ןטמיטשַאב

 םוטעמוא ןעמוק סָאװ ,ןעגנוקריוונגעק ןוא ןעגנוקריוו יד קידנשרָאֿפ

 ןוֿפ ןעלדַײמרַאֿפמוא ןעגנורדעג ןענַײז יז זַא ,ןענוֿפעגסױא רימ ןבָאה ,רָאֿפ

 םעד ןיא ןײגרעבירַא זומ עקיטרַאנײא סָאד זַא ,תמא ןכעלדנירג ןסיוועג ַא

 ;קיטרַאנדײשרַאֿפ רעמ ןרעװ זומ עקיטרַאנדײשרַאֿפ סָאד ןוא ,ןקיטרַאנדײשרַאֿפ

 עטסולֿפנַײאַאב ןדײשרַאֿפ יד סָאװ רַאֿפ ,ןענוֿפעגסױא טי ןבָאה רימ רעבָא

 ,ערעדנַא יד ןוֿפ עגייא שרעדנַא קיטנעק ןרעװ ןצנַאג ןכַאֿפניײא ןדעי ןוֿפ ןלייט

 טינ גנורעלקרעד ןייק ךָאנ זיא עלַײװרעד ,עכַײלג ןייק טיג ןרעוו ייז תעב

 ערָאלקמוא ןַא ןרעװ טינ ךעלטנייװעג לָאז סע סָאװ רַאֿפ ,ןרָאװעג ןבעגעג

 ,סײקיטרַאנדײשרַאֿפ רעקיסעמלגער רעד טָאטשנָא טײקיטרַאגדײשרַאֿפ עשיטָאַאכ

 ןוֿפ הביס יד ןעניֿפעגוצסױא ךָאנ טבַײלב סע ,סױרַא טזַײװ עיצולָאװע סָאװ

 -- עיצַאיצנערעֿפיד עלַאקָאל יד טיײלגַאב סָאװ .,עיצַארגעטניא רעלַאקָאל רעד

 ןיא ןליטלצנייא עכַײלג ןוֿפ גנורעדנוזּפָא רעטקידנערַאֿפ הגרדהב רעד ןוֿפ

 זַאב עכלעוו ,סעּפורג עקיַײברעד ןוֿפ טרעדנוזעגּפָא רָאלק זיא סָאװ ,עפורג ַא

 ןטסעב םוצ ןעק ןוֿפרעד לכש רעד .ןלייטלצנייא ןטרָאס ערעדנַא ןוֿפ ןעייטש
 נפ + פיר ןאלראד
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 רעד יװ ,ןעז ןענעק רימ עכלעוו ןיא ,ןליּפשַײב עכעלטע ךרוד ןרעװ ןזיװַאב
 ,רָאֿפ טמוק סעצָארפײגנוריּפורג

 ערעייז ןגירק וצ רעמייב יד ןָא ןבייה רעבמעטּפעט שדֹוח ףוס םורַא ןעוו
 ,גנורעדנע עקידרעטַײװ יד ןעז וצ דלַאב ןֿפָאה רימ ןוא ,ןרילָאק עקיטסברַאה
 ,לָאמטֿפָא טֿפערט ,טֿפַאשדנַאל רעד ןוֿפ טכַארּפ יד רעמ ךָאנ טרעסערגרַאֿפ סָאװ
 גנעל יד ןעװ ,טַײצ רענעי ןוֿפ ןטניוו עקרַאטש יד רעביא טשױטנַא ןרעוו רימ זַא
 טגָארט םָארטשטֿפול רעקרַאטש רעד .סיוא ךיז טכַײלג טכַאנ ןוא גָאט ןוֿפ
 עטקלעװרַאֿפ יד גַײװצ ןדעי ףיוא רעטעלב עטשימעג עסַאמ רעד ןוֿפ קעװַא
 ,ןירג ךָאנ ןענַײז סָאװ רעטעלב יד ןסַײרּפָא טינ ןעק רעבָא ,עטרילָאק לעה יד ןוא
 ןפַאלקנָא קידנעטש ןוֿפ עטרַאדרַאֿפ ןוא ענעבירעגּפָא ,עטצעל יד טָא תעב ןוא
 םענמוס ַא דלַאװ םעד ןביג ,ייז םורַא ןגַײוװוצ יד ןָא ןוא ערעדנַא יד ןָא עגייא ךיז
 ןיא רעטעלב עטרילָאק:שזנַארָא ןוא עלעג ןוא עטיור יד ןָא ךיז ןבַײלק ,רילָאק
 יז ןבָאה ןטניװלבריװ יד ּוװ ,ןעלקניוו ןיא ןוא טנעװ רעטניה ,סנגָארג יד
 ;ןײא רעד ןוֿפ טייקיטעט רעד ךרוד זַא ,ןגָאז וצ טסייה סָאד ,ןגיל טזָאלעג
 ,רעטעלב ןטרָאס עדייב ףיוא סיוא טביא טניװ רעד סָאװ ,טֿפַארק רעקימרָאֿפ
 עקידעבעל ךָאנ ערעייז ןוֿפ ןבילקעגּפָא רעטעלב עקידנברַאטשּפָא יז ןרעוו
 .ּמָא יד ,רעדיװ ,ןילַא ךיז רַאֿפ רעצעלּפ ןיא טלמַאזעגֿפױנוצ ןוא םירֿבח
 ןוא בױטש יװ ,סיירג רענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ףָאטש ךעלקערב ןוֿפ גנורעדנוז
 ןעעז רימ יװ ,ןרעװ טסולֿפנַײאַאב ױזַא ךיוא ןענעק ,ךעלדנייטש ןוֿפ דמַאז
 זיב ןטַײצ סועמָאה ןוֿפ ןוא .ץרעמ שדֹוח ןיא געװ ןדעי ףױא סע
 ,עכעלטסניק ןוא עכעלריטַאנ ,ןעמָארטשטֿפול ןוֿפ טֿפַארק יד זיא רעטציא
 ,טייקרעווש רעכַײלג ןייק טינ ןוֿפ ךעלכלייט ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא ןלייטוצּפָא
 ענעקעמ יד ןזָאלבוצסױרַא ןשטנעמ ןוֿפ ןעלטנייװעג ןרָאװעג טצונעגסיוא
 ,ץייוו ןוֿפ

 טגָארט רע סָאװ ,ןלַאירעטַאמ עטשימעג יד יװ ,רימ ןעעז ךַײט ןדעי ןיא
 טבַײלב ןעמָארטש עקיטסַאה יד ןיא יװ ; רעדנוזַאב טרעגעלעגּפָא ןרעװ ,רעטנורַא
 םָארטש רעד ּוװ טרָאד ,ךעלדנייטש ןוא רענייטש יו רעמ טשינ טנורג ןֿפױא ןגיל
 ךיז טצעז רעצעלּפ עליטש ןיא תעב ,דמַאז ןגיל טבַײלב קרַאטש יֹוזַא טינ ןיא
 טרעװ רעסַאװ ןקיסילֿפ ןוֿפ טייקיטעט עשירעבַײלקסױא יד טָא .עטָאלב ּפָא
 ךעלקערב ךס ַא ןעמוקַאבוצסױרַא טעברַאטסנוק ןיא טצונעגסיוא ךעלטנייוועג
 טרעוו ,םיא טבַײרעצ ןעמ ןעוו ,לשמל ,לגרעמש ,טײקנַײֿפ ןדַארג ענעדיײשרַאֿפ ןוֿפ
 ,ךעלטסעק עקידרדסּכ ךרוד םָארטש ןעמַאזגנַאל א ןוֿפ ףליה רעד טימ טריֿפעגכרוד
 ןטייווצ םעד ןיא ,רענרעק ערעסערג יד ּפָא ךיז ןצעז לטסעק ןטשרע םעד ןיא
 זיב ,ערענעלק ךָאנ ןטירד םעד ןיא ,רענרעק ערענעלק סָאװטע ןגיל ןבַײלב
 ץעכלעוו ,ךעלכלייט עטסנעלק רָאג יד טצעזענּפָא ןרעו לטסעק ןטצעל םעד ןיא
 ןכיירגרעד טנעקעג טינ רעירֿפ ןבָאה ייז זַא ,םַאזגנַאל יֹזַא רעטנורַא ןלַאֿפ
 עכַײלג ַא טָאה סע שטָאכ ,ןֿפא םענעדײשרַאֿפ ַא ףיֹוא ןֹוא .טנורג םעד
 ןיא גנוגעװַאב ןיא רעסַאװ ןוֿפ גנוקריוו עקידנריפורג יד ןעמ טעז ,גנוטַײדַאב
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 טרעוו סָאװ ,עכעלזָאלעצ :טינ יד ןוֿפ ןֿפָאטש עכעלזָאלעצ יד ןרעדנוזּפָא םעד

 | .עירָאטַארָאבַאל רעדעי ןיא עלַײװ עלַא טצונַאב

 *רעסַאװ ןוא .טֿפֹול יד סָאװ ,ןטֿפערק עקימרָאֿפנײא ןוֿפ ןעגנוקריוו יד

 ןטֿפערק עקימרָאֿפנײא ןוֿפ ןעגנוקריוו יד יו ךַײלג ןענַײז ,סיוא ןביא ןעמָארטש

 ןוֿפ ןכַאז עניילק ןרעדנוזּפָא טעװ גנויצוצ עשירטקעלע .ןטרָאס ערעדנַא ןוֿפ

 רענרעקנזַײא ןעמ ןעק םזיטענגַאמ ךרוד .ערעווש ןוֿפ עטכַײל רעדָא עסיורג

 ?ענגַאמ סרעֿפַײלש רעדליֿפצש םעד יו ,רענרעק ערעדנַא ןשיוװצ ןוֿפ ןבַײלקסױא

 ,סױרַא טֿפרַאװ דָאר ןַײז סָאװ ,בױטשלָאטש יד סיוא טַײז עקסַאמ עטריזיט

 טֿפַארק .גנוָיצוצ יד ױזַא יװ ןֹוא ,םעד טימ טמוק סָאװ ביוטשנייטש םעד ןוֿפ

 ןוֿפ ןלײטדנַאטשַאב יד ףיוא ןדײשרַאֿפ טקריװ סָאװ ,רעלטימרַאֿפ ןדעי ןוֿפ

 יַאב ןייא ןעמענוצקעװַא טייקכעלגעמ יד זדנוא טיג ,רעּפרעק םענעבעגעג ַא

 ןדעי ןיא טעמּכ ןעז ןעמ ןעק ,עקירעביא יד ןוָאלרעביא ןוא לײטדנַאטש

 ,טנעמירעּפסקע ןשימעכ
 ףױא ןרָאװעג ןבעגעג ָאד זיא סָאװ ,תמא רענײמעגלַא רעד זיא סָאװ

 הוא ןוא ,ןטקַאֿפ ענעדײשרַאֿפ יד טָא ןֿפרַאד יװ ?םינֿפוא ענעדײשרַאֿפ

 לָאז סָאװ ןענימרעט ןיא ןרעוו טקירדעגסיוא ,יד וצ עכעלנע ערעדנַא עקילייצ

 טקריװ סע זַא ,רימ ןעעז ןלַאֿפ יד ןוֿפ ןדעי ןיא !ןַײז ללֹוּכ ןעמעלַא ייז

 .רָאֿפניײא ןַא רעדָא עכַאֿפניײא ןַא יװ ןרעוו טכַארטַאב ןעק עכלעװ ,טֿפַארק ַא

 יעג ַא טימ גנוטכיר רעסיועג ַא ןיא טײקיסילֿפ ַא ןוֿפ גנוגעװַאב ַא -- עקימ

 *עג ַא ןוֿפ גנוָיצוצ עשיטענגַאמ רעדָא עשירטקעלע ןַא ,טייקדניוושעג רעסיוו

 רעיונעג רעדָא :טרָאס ןכעלמיטנגייא ןַא ןוֿפ טעטיניֿפַא עשימעכ ַא ,םוכס ןסיוו

 ןוֿפ ןוא יד ןוֿפ רענייא ןוֿפ טצעזעגֿפױנוצ זיא טֿפַארק עקידנקריו יד ,טגָאזעג

 ןדעי ןיא ,וװ"זַאא עיצַאטיװַארג יו ,ןטֿפערק עקימרָאֿפנײא ערעדנַא עסיוועג

 -- ןלייטלצנייא עכַײלג-טיג ןוֿפ טיײטשַאב סָאװ טַאגערגַא ןַא רימ ןבָאה לַאֿפ

 יעגֿפױנוצ גנע רעדָא ,גנודניברַאֿפ ןיא ןֿפָאטש ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןעמָאטַא רעדָא

 ,ןסירג ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ףָאטש ןקיבלעז םעד ןוֿפ ןעלקיטש רעדָא ,טשימ

 ?יצעּפס רעייז ןיא ךַײלג טינ ןענַײז סָאװ ,ןלײטדנַאטשַאב ערעדנַא ןוֿפ רעדָא

 ןעגַײז לַאֿפ ןדעי ןיא ןוא .ןטֿפַאשנגײא ערעדנַא רעדָא ןטלַאטשעג ,גָאװ רעשיֿפ

 רעד עכלעוו ןוֿפ ,ןלייטלצנייא ןוֿפ סעפורג רעדָא ןלייטלצנייא עכַײלגטינ יד טָא

 רעטנַאטלוזער רעסיוװעג ַא ןוֿפ סולֿפנַײא םעד רעטנוא ,טײטשַאב טַאגערנַא

 ןוֿפ ענייא טרעדנוזעגּפָא ןרעװ ,ךַײלג ןעמעלַא יז ףיוא טקריװ סָאװ ,טֿפַארק

 טיטשַאב רערעדעי סָאװ ,ןטַאגערגַא ערענעלק ןיא טריפורג ןרעװ ,ערעדנַא יד

 ךַײלג טינ רעבָא ,ערעדנַא יד וצ ענייא ךללג ןענַײז עכלעוו ,ןלייטלצנייא ןוֿפ

 ;עג סָאד זיא סָאד יװ ױזַא ,ןטַאגערגַא ערענעלק ערעדנַא יד ןוֿפ ןלייט יד וצ

 יגיימעג יד ןכוז ןעמ ףרַאד ,ןעגנורעדנע עלַא יד ןוֿפ ןעזסיוא עכעלטֿפַאשניײמ

 .ןעמעלַא ייז ןוֿפ גנורעלקרעד עכעלטֿפַאש

 זיא "ןקיטרַאנײא םעד ןוֿפ טיײקידנעטשַאב-טינ יד; לטיּפַאק םעד ןיא

 סע ןכלעו ַא ףיוא טקריװ סָאװ ,טּפַארק עקיטרַאגיײא ןַא זַא ,ןרָאװעג ןזיװַאב
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 -- ןלײט ענעדײשרַאֿפ ענַײז ןיא ןעגנורעדנצ עכינלגגוא טכַאמ ,טַאגערגַא זיא
 ,טקיטרַאליֿפ רעמ ןיא עקיטרַאליֿפ יד ןיא עקיטרַאליֿפ ןיא עקיטרַאניײא יד טרעדנע
 עקידועריּפש רעדָא עקידװעריּפש.טינ ןוֿפ טײטשַאב גנורעדנע ענערָאװעג ױזַא יד
 יילרעעדייב ןוֿפ רעדָא ,ןלייט יד ןוֿפ עיציזָאּפ רעװיטַאלער רעד ןיא םייוניש
 ןָא ןֿפור רימ סָאװ ןעגנולעטשרעביא ערַאלוקעלָאמ ענעי ןוֿפ רעדָא -- ןטרָאס
 טנכײצַאב ןרעוו סָאװ עיציזָאּפ ןיא ןעגנורעדנע ערעסערג עגעי ןוֿפ רעדָא ,עשימעכ
 טנענַאמרעּפ רעד ןוֿפ עיצרָאּפ ַאוַא .ןעמַאזוצ עדייב ןוֿפ רעדָא ,עשינַאכעמ יװ
 ;רַאֿפ ןדעי רעדָא ,לייט םענעדײשרַאֿפ ןדעי טכיירג סָאװ ,טֿפַארק רעקידנקריוו
 עקיטַײזנגעק יד ןרעדנע וצ ףיוא ןרעו טכױרברַאֿפ ןעק ,לייט ןטנגידַאב ןדייש
 יוצרעביא ןרעװ טכױרברַאֿפ ןעק סע רעדָא ,ןלײטדנַאטשַאב יד ןוֿפ ןנוכַײש
 ןרעװ טכױרברַאֿפ ןעק סע רעדָא ,ץַאלּפ רעדנַא ןַא ףא לייט םעד ןלעטש
 ,סיוא טמוק ןוֿפרעד .ןרעדנַא םעד ףיוא זַײװלײט ןוא ןֿפוא ןייא ףיוא זװליײט
 סױרַא טינ טגנערב סָאװ ,טֿפַארק רעקידנקריוװ טנענַאמרעּפ רעד ןוֿפ ליֿפ ױזַא זַא
 ,רָאלק זיא סע .טרָאס רעדנַא םעד ןעננערבסױרַא זֹומ ,גנוקריוו טרָאס ןייא
 ,לצנייא ןטצעזעגֿפױנוצ ַאזַא ןוֿפ ןלײטדנַאטשַאב עכצלדנע יד ןלעטשרעביא ןיא טריברָאטבַא טרעװ ,טַאגערגַא םעד ןוֿפ לייטלצנייא ןטצעזעגֿפױנוצ ַא ףיוא טלַאפ סָאװ ,טֿפַארק רעקידנקריוו טנענַאמרעּפ רעד ןוֿפ ,טעּפע בוא ,קינײװ בוא זַא
 ןיא טֿפַארק רעקױָאד רעד ןוֿפ טשינרָאג רעדָא קיניװ בוא ,טױעקרַאֿפ ןוא ןטַאגערגַא םעד ןיא ץַאלּפ רעדנַא ןַא ףיוא לייט ןטצעזעגֿפױנוצ ַאזַא ןלעטשרעביא ןיא ץזײװסױרַא ךיז טֿפַארק עצנַאג יד רעדָא ךס ַא זומ ,לייט
 עצנַאג יד רעדָא ךס ַא זומ ,עיציזָאּפסנַארט עשינַאכעמ ַא ןּפַאש ןיא טריברָאטבַא
 ,ןעגנורעדנע ערַאלוקעלָאמ ןֿפַאש וצ ןײגקעװַא טֿפַארק

 רעדָא טשינרָאג ּוװ ןלַאֿפ יד ןיא !ןוֿפרעד ןעגנורדעג זיא עשז סָאװ
 - - ןעגנולײטרעדנַאגוֿפ + רעדיװ עשימעכ טֿפַאש טֿפַארק רעד ןוֿפ לייט ַא זיולב
 עכלעוו ,ןלייט ? ןרעװ ןֿפַאשעג ןזומ ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ - רעדיוו עשיזיֿפ עכלעוו
 טֿפַארק רעד ןוֿפ ןרעוװ טסולֿפנַײאַאב ןלעװ ,ערעדנַא יד וצ ענייא ךַײלג ןענַײז
 ןֿפוא ןכַײלג - טינ ַא ףיוא ןרעװ טסולֿפנַײאַאב ןלעװ ,עכַײלגמוא ןענַײז עכלעוו ,ןלייט .ריא ףיוא ןרינַאער ןֿפוא ןכַײלג ַא ףיוא ןלעװ ןוא ןֿפוא ןכַײלג ַא ףיוא
 יד טעװ רעבירעד .ןֿפוא ןכַײלג .טיג ַא ףיוא ריא ףיוא ןריגַאער ןלעוװ ןוא
 ייווצ טלַאהטנַא סָאװ ,טַאגערגַא ןַא ןיא ,סע טסייה ,ביוא ,ןלייטלצנייא עכלנלגמוא ןיא .ןעגנוגעװַאב עכלגמוא ןוא .ןלייטלצנייא עכַײלג ןיא ןעגנוגעװַאב עכַײלג ןֿפַאש ,ןלייטלצנייא יד ןוֿפ גנונעװַאב רעשינַאכעמ ןיא טױעדנערַאֿפ זַײװליײט רַעדָא ןצנַאג ןיא טרעװ יז ןעװ ,טֿפַארק עכילרעסיוא עקידנקריוו טנענַאמרעּפ
 ןקיבלעז םעד ןוֿפ עלַא ןלעוו ,ןלייטלצנייא עטשימעג ןוֿפ ןטרָאס רעמ רעדָא
 ןוֿפ שרעדנַא זיא סָאװ ןֿפוא ןַא ףיוא ,ןֿפוא ןקיבלעז ןֿפױא ןגעװַאב ךיז טרָאס
 ןומ טעװ ,גנוטכיר ןוא עמוס ןיא ךַײלג ןענַײז סָאװ ,ןעגנוגעװַאב ןגירק עכלעװ ,ןכַאז עכעלנע ןוֿפ עפורג ַא .ןרעדנװּפָא ךיז ןזומ ןטרָאס עדייב יד ןלעוװ .,טרָאס רעדנַא םעד ןוֿפ ןלייטלצנייא יד ךיז ןגעװַאב סע ןכלעו ןיא ,םעד
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 ןענַײז ייז ביוא ןוא ,ץַאלּפ רעדנַא ןַא ףיוא עּפורג ַא יװ ןרעוװ ןגָארטעגרעבירַא

 ַאב עכַײלג ןעמוקַאב עכלעוו ,ןכַאז ערעדנַא ןוֿפ עּפורג ַא טימ טשימעגסיוא

 ןיא עּפורג רעטשרע רעד ןוֿפ יד וצ עכַײלג : טינ רעבָא ,ךיז ןשיװצ ןעגנוגעוו

 ןזומ ןכַאז ערעדנַא יד טָא ןלעװ ,עדייב ןיא רעדָא גנוטכיר ןיא רעדָא םוכס

 עטשימעג יד -- ץַאלּפ רעדנַא ןַא ףיוא עּפורג ַא יװ ןרעװ ןגָארטעגרעבירַא

 ןוא בַײלקּפָא ןַא טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ןכַאמכרוד ןזומ ןלייטלצנייא

 | .גנורעדנוזּפָא ןַא

 ןַײז טעװ סעצָארּפ םעד טָא ןוֿפ גנורעלקֿפױא רעקידרעטַײװ רעד רַאֿפ

 זַא ןעז ןענעק טעװ ןעמ עכלעװ ןיא ,ןליּפשַײב עקינײא ָאד ןבעג וצ טוג

 ןעגנורעדנווּפָא יד ןוֿפ טײקטמיטשַאב יד זיא ןדנַאטשמוא עכַײלג טסנוז רעטנוא

 .לצנייא יד ןיא דיישרעטנוא םעד ןוֿפ טײקטמיטשַאב רעד וצ עיצרָאּפָארּפ ןיא

 ךעלקיטש טָאה סָאװ ,ףָאטש םענעסיוטשעצ ַא סעּפע ןוֿפ ןֿפױה ַא טמענ ,ןלייט

 טזָאלב סע תעב ,דרע רעד ףיוא ןלַאֿפ סע טזָאל ןוא ,סיירג רענעדײשרַאֿפ ןוֿפ

 דרע רעד ףיוא ןבַײלקֿפױנוצ ךיז ןלעװ רעקיטש עסיורג יד ,לטניוװ טבַײּל ַא

 ןלַאֿפ ןלעװ ךעלקיטש ערענעלק סָאװטע יד ;טנַאה רעד רעטנוא טקעריד טעמּכ

 ךָאנ לסיב ַא ,ערענעלק ךָאנ ;טניװ ןוֿפ גנוטכיר רעד ןיא רעטַײװ לסיב ַא

 ןגָארטעגקעװַא ןלעװ ,ביוטש ןֿפור רימ עכלעוו ,עביילק רָאג יד ןוא ,רעטַײװ

 גדרע רעד ףיוא ןלַאֿפרעטנורַא ןלעװ ייז רעדייא ,געוו קיטש ןגנַאל ַא ןרעוו

 דיישרעטנוא רעד ּוװ ,עטמיטשַאבמוא ןַא זיא עיצַארגעטניא יד :טניימ סָאד

 ,עטסערג יד זיא גנוכַײװּפָא יד שטָאכ ,טמיטשַאבמוא זיא ךעלקיטש יד ןשיװצ

 טצװ ןֿפױה רעלוֿפ רעד רעבָא ביוא ,רעטסערג רעד זיא דיישרעטנוא רעד יװ

 עבָארג ,ךעלדנייטש עניילק יװ ,ןכַאז ןטרָאס עטמיטשַאב ץנַאג ןוֿפ ןיײטשַאב

 ןרעװ טרעדנוזענּפָא ,ןעגנוגנידַאב עכַײלג רעטנוא ,יײז ןלעו ,ביוטש ןוא דמַאז

 ןלַאֿפ ןלעװ ןעלדנייטש יד :ןֿפוא ןטמיטשַאב ץנַאג א ףיוא קיסעמטכַײלגרַאֿפ

 סעװ ןוא גנוטכיר רענעגיובעג ַא ןיא ןלַאֿפ טעוו דמַאז יד ,לַאקיטרעװ טעמּכ

 רעד ןוא ,ךעלדנייטש יד רעטניה דנַאטשּפָא ןטמיטשַאב ַא ןיא ןצעזּפָא ךיז

 .קעװַא טַײװ לַאטנָאזירָאה טעמּכ ןרעוו ןזָאלּבעגקעװַא טעװ ביוטש

 ךָאנ טעװ ,ליּפש ןיִא טמוק טֿפַארק טרָאס רעדנַא ןַא ןכלעוו ןיא ,לַאֿפ ַא

 םַאזגנַאל ןּפַאזכרוד ךיז רעסַאװ טזָאּל .תמא ןקיזָאד םעד ןרירטסוליא רעסצב

 יטינ ןוא עכעלזָאלעצ ןוֿפ שימעג ַא ןוֿפ טײטשַאב סָאװ ,טַאגערגַא ןַא ךרוד

 יד ןוֿפ גנוליײטּפָא ערָאלק ַא ןעמוקרָאֿפ סנטשרע טעװ סע ,ןֿפָאטש עכעלזָאלעצ

 יד וצ ןתוכַײש ערעייז ןיא ןדיײשרַאֿפ לייט ןטסערג םוצ ןענַײז סָאװ  ,ןֿפָאטש

 ,רעסַאװ םענוֿפ ןרעוו ןגָארטעגקעװַא ןלעוו עכעלזָאלעצ יד :ןטֿפערק עקידנקריװ

 עג ַא ןעמוקרָאֿפ טעװ רעטַײװ .טרָא ןַא ףיוִא ןבַײלב ןלעװ עכעלזָאלעצ:טינ יד

 ,ןֿפָאטש עכעלזָאלעצ יד ןשיװצ ,עטמיטשַאב רעקיגײװ ַא םגה ,גנורעדנוזּפָא עסיוו

 עכעלזָאלעצ טסכעה יד ןריֿפקעװַא טעוװ םָארטש ןוֿפ לייט רעטשרע רעד םערָאװ

 ,ןרָאװעג טזָאלעצ ןענַײז יד יו םעד ךָאנ ןוא ,סָאמ רעטסערג רעד ןיא ןֿפָאטש

 ןֿפָאטש עכעלזָאלעצ רעקינײװ ענעבילבעג יד ןעגנערבסױרַא םָארטש רעד טעוו
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 .ץַאלּפ רעדנַא ןַא ןיא גָאװ עסיורג ַא ןבָאה סָאװ יד ןוא ץַאלּפ ןייא ןיא גָאװ עניילק ַא ןנָאה סָאװ יד ןצעזּפָא טעװ ןוא ערעסערג יד ןשיווצ ןוֿפ ךעלקערב עגיילק רָאג יד ןגָארטקעװַא טעװ טײקיסילֿפ עקידנּפַאזכרוד יד םערָאװ ,גנוריּפורג עסיוועג ַא ןכַאמכרוד טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ןלעװ ןֿפָאטש עכעלזָאלעצ:טינ יד ןליֿפַא
 ,ןטײלגַאב ייז ןעמָאטַא ערעדנַא יד ןוֿפ קינײװ טינ ןלעװ טלָאמעד וליֿפַא ןוא ,ערעדנַא יד רעדייא ןלײטּפָא רעכיג ךיז ןעמָאטַא עפורג ןייא טעװ רוטַארעּפמעט רעד ןוֿפ ןצעגערג ץגנע רעייז ןיא רָאנ ןֹוא ,לָאהָאקלַא םעד טימ ןרעװ טריליטסעד רעטַאװ ךס ַא טעװ ,טציהעגנָא ליֿפ ֹוצ טרעוו טײקיסילֿפ עטשימעג יד בוא .ןרעדנוזוצּפָא יז טייקירעווש ַא ךרוד טיילג .ַאב זיא ןעמָאטַא יד ןוֿפ טייקכעלנע עקידכרע-יֿפל יד סָא ,רוטַארעּפמעט רעד ןוֿפ ןטקנוּפ ענעדײשרַאֿפ טַײװ טינ יב ןדיז ןָא ןבייה ייז ןוא ,ןבױהעגֿפױא טרעוו רוטַארעּפמעט רעייז רעמ סָאװ ,רעכיג ץלַא קיטרַאזַאג ןרעוו ךַײלג עדייב יז ;רוטַארעּפמעט רעכעלטנייוועג ַא ןיא םרָאֿכ רעקיסילֿפ ַא ןיא עדייג ךיז ןטלַאה יז : רוטַאנ רעייז ןיא ךעלנע לסיב שּפיה ַא ןענַײז לָאהָאקלַא ןוא רעסַאװ ןוֿפ ןעמָאטַא ןטרָאס ייווצ יד .ןָאברַאק ןוא ןעגָארדיה ,ןעגיסקָא ןוֿפ ןעמָאטַא טימ טשימעצ ,ןעגָארדיה ןוא ןעגיסקָא ןוֿפ ןעײטשַאב סָאװ ןעמָאטַא רימ ןבָאה ָאד ,ליּפשַײב רעטוג ַא זיא ,עיצַאיליטסעד ךרוד רעסַאװ ןוֿפ ּפָא ךיז טלייט לָאה .ָאקלַא יו .ליֿפ ױזַא וצ ןלעטש ןזילַאנַא עשימעכ יד סָאװ ,ןלַאֿפ עכעלטע ךרוד רערעלק ךָאנ ןכַאמ סע ןעק ןעמ רעבָא ,טכַארבעג ןבָאה רימ סָאװ ןליּפשַײב יד ןיא עזעטיטנַא יּפילע רָאלק טרעװ תמא רעד סָא .טַאטלוזער םעד ןיא ןרָאט ;קַאֿפ עקיטנעק ןרעוו וצ םיקוליח עטכַײל טביולרעד ןטלָאװ עכלעוו ,ןטפערק עכעלרעסיוא יד ןוֿפ ןעגנוסַאּפוצ ענױזַא ךרוד זיולב ןרעוו טרעדנוזעגּפָא רעביר .עד ןענעק ןוא ,םינֿפוַא ענעדײשרַאֿפ ליֿפ טיג ףיוא ןטֿפערק עכעלרעסיוא ןוֿפ ןרעװ ןגָארטעגקעװַא ןלעװ ,ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא ןדײשרַאֿפ ליֿפ טינ ןעגַײז סָאװ ,ןלײט עטשימעג זַא ,ךעלמענ ,טקַאֿפ םעד ןוֿפ טַײז רעדנַא רעד ףיוא ןוט קוק ַא רימ ןזומ ,גנורעלקֿפױא יד ןקידנעטשלוֿפרַאֿפ וצ ידּכ

 טזָאלעצ ןצלַאז יד ןעוו ,טרעקרַאֿפ זיא לַאֿפ רעד ֹזוַא ,רעבָא טקרעמַאב טציא .סעיצַאזילַאטסירק ןוא ןעגנוזָאלעצ עטרזחעגרעביא ךרוד ןצלַאז ערעדנַא יד ןוֿפ ןעַײרֿפַאב ךיז ןענעק יז רעבָא }עכיג ַא ןעוועג זיא עיצַאזילַאטסירק יד ןעוו לעיצעּפס ,רוטסקימ רעד ןיא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ןצלַאז ערעדנַא יד ןוֿפ סעמוס עניילק עסיוועג ךעלטנייװעג עקַאט ןטלַאהטנַא ץלַאז ןדעי ןוֿפ ןלָאטשירק יד .טרָאס םענעגייא רעיײז ןוֿפ ןלָאטשירק ןיא ךז ןריּפורג ,ןטֿפערק עשירַאלָאּפ ךרוד ,ןָא ןעמענ רעקיזיֿפ יד יװ ,ערעדנַא יד וצ ענייֵא ךיז ןקור ךעלכלייט ,לצנייא ענעגייא ערעייז : עיצַאזילַאטסירק ךרוד ימ ליֿפ ןָא ּפָא ךיז ייז ןועדנוז ,רעסַאװ ןקיבלעז םעד ןיא טזָאלעצ ןרעוו ,לעטשֿפױנוצ רעייז ןיא ךַללג סָאװ ּפַאנק ןענַײז סָאװ ,ןצלַאז ענעדײשרַאֿפ ןעוו ,עיצַאזילַאטסירק ןוֿפ ןעגנונַײשרעד עסיוו .עג זדנוא ןביג ליּפשַײב ןקידנרעלַאב ןוא ןטנַאסערעטניא טסכעה םעד
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 ןטַארטינ יד .,(שיגָאלָאמָאה) עכַײלג שימעכ ןענַײז רעסַאװ ןקיבלעז םעד ןיא

 .רַאֿפ עיזענגַאמ ןוא עדָאס ,קניצ ןוֿפ ןטַאֿפלוס יד רעדָא ,ַײלב ןוא םוירַאב ןוֿפ

 ןריזילַאטסירק טינ ךיז ןלעװ ייז ןוא ,;ןלָאטשירק עקיבלעז יד ןיא ךיז ןקיניײא

 .טכיזרָאֿפ סיורג טימ לָאמ עכעלטע ןזָאלעצ ייז לָאז ןעמ ןעוו וליֿפַא ,רעדנוזַאב

 ,ןצנוֿפעגסױא רעקימעכ יד ןבָאה ,טייקכעלטנייוװעגמוא רעד ןוֿפ הביס יד קידנכוז

 שיטנעדיא טינ שטָאכ ,ןעמָאטַא ערעייז זַא -- שיֿפרָאמָאזיא ןענַײז ןצלַאז ענױזַא זַא

 ,רעסַאװ ןוא עזַאב ,דיצַא ןוֿפ סעיצרָאּפָארּפ יד ןיא שיטנעדיא ןענַײז ,שימעכ

 ןוֿפרעד ןוא ,ןעמרָאֿפ עשינילַאטסירק רעייז ןיא ןוא ,ףיונוצ ייז ןלעטש סָאװ

 ,רוטקורטס ןיא ךַײלג טעמּכ ןענַײז ןעמָאטַא ערעייז זַא ,ןעגנורדעג ןעמ טָאה

 ?םוא ןוֿפ ןלייטלצנייא זַא ,תמא רעד טרירטסוליא רָאלק טרעוו ױזַא טָא

 ךרע םעד ןיא ,טיירג ץנַאג טרעדנוזעגּפָא ןוא ןבילקעגּפָא ןרעװ ןטרָאס עכַײלג

 זַא ,רימ ןעעז לַאֿפ ןטשרע םעד ןיא ,טײקכַײלג-טינ רעייז ןוֿפ דַארג םעד ןוֿפ

 םעד ןיא ךַײלג רעבָא ,ןעמרָאֿפ ערעייז ןיא עכַײלגמוא ןענַײז ןעמָאטַא יד ןעוו

 יז ןלעװ ,רוטַארעּפמעט רעסיװעג ַא ןוֿפ רעסַאװ ןיא טזָאלעצ ןרעוו ייז סָאװ

 יד זַא ,רימ ןעעז לַאֿפ ןטייוצ םעד ןיא .םוקלוֿפ טינ םגה ,ןרעדנוזּפָא ךיז

 ןיא טזָאלעצ ןרעװ ןוֿפ טרּפ םעד ןיא רָאנ טינ ךַײלג ןענַײז סָאװ ,ןעמָאטַא

 ךיז ןרעדנוז ,רוטקורטס ןיא ךַײלג רָאג ךיוא רָאנ ,טײקיסילֿפ רעקיבלעז רעד

 יעפס ץנַאג רעטנוא רָאנ ןרעװ טרעדנוזעגּפָא ןוא טריטרָאס ןענעק -- ּפָא טינ

 ,טסייה סָאד .קידנעטשלוֿפ-טיג רעייז ךיוא טלָאמעד ןוא ,ןעגנוגנידַאב עלעיצ

 עכַײלג ןייק טינ טיג טעטירַאלָאּפ רעקיטַײזנגעק ןוֿפ טֿפַארק עכעלרעסיוא יד

 ;עכַײלג ןייק טיג ןענַײז יז לֿפיװ ךרע םעד ןיא ןלייט עטשימעג וצ ןעגנוגעװַאב

 םעד ןיא ,רעצעלּפ ערעדנוזַאב ןיא ייז ןצעזוצּפָא טגיינעג יז זיא רעבירעד ןוא

 .עכַײלג ןייק טינ ןענַײז ייז סָאװ ךרע

 רעכלעװ ןגעװ ,גנורעדנוזּפָא ןוֿפ הביס עטרעקרַאֿפ ַא ןַארַאֿפ זיא סע

 ,ןלײט ענעדײשרַאֿפ ביוא ,ךיז ןרעטײרברַאֿפ וצ ליֿפ ָאד קיטייג טינ זיא סע

 ךיוא ױזַא ,ןרעדנווּפָא ךיז ןזומ ,טֿפַארק עקיבלעז יד טקריװ סע עכלעוו ףיוא

 .רַאֿפ ךרוד ןרעדנוזּפָא ןדײשרַאֿפ ךיז טרָאס ןקיבלעז םעד ןוֿפ ןלייטלצנייא ןזומ

 ,ןלייטלצנייא עּפורג עסיוועג ַא זַא ,ןָא ןעמענ רימ ביוא .ןטֿפערק ענעדייש

 ?רעטנוא ןעמַאזוצ ןענַײז ,טַאגערגַא ןקיטרַאנײא ןַא ןוֿפ לייט ַא ןרימרָאֿפ סָאװ

 רעד וצ גנוטכיר ןוא עמוס ןיא ךַײלג טינ זיא סָאװ ,טֿפַארק ַא וצ ןֿפרָאװעג

 טלָאמעי ,טַאגערגַא םעד ןוֿפ ןלייט עקירעביא יד ףיוא טקריװ סָאװ ,טֿפַארק

 לייט ַא טבַײלב סע ביוא ,עקירעביא יד ןוֿפ ןרעדנוזּפָא ךיז עּפורג יד טָא טעװ

 -עלָאמ ןיא טײרּפשעצ טינ טרעוו סָאװ ,ריא ףיוא טקריװ סָאװ טֿפַארק רעד ןוֿפ

 *רעביא ערַאלוקעלָאמ ןֿפַאש וצ טריברָאסבַא טינ טרעו ןוא סעיצַארביװ ערַאלוק

 טינ ךיז טקיטייג ,ןרָאװעג טגָאזעג ןביוא זיא סָאװ םעד ךָאנ .,ןעגנונעדרָאנַײא

 ,גנוקידײטרַאֿפ ַא ןיא עיציזָאּפָארּפ יד טָא

 ייצעּפס ןעמ זומ ,עיציזָאּפסקע עקידמדוק רעזדנוא ןקידנע רימ רעדייא

 סרעדנוזעגּפָא ןרעוו ןטֿפערק עטשימעג זַא ,ךעלמענ ; תמא םענעבעגעגוצ ַא ןריציֿפ
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 ,ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא טגײנעגּפָא ןרעו ,ייז ךרוד ךרוד ןעייג ןוא ןֿפָאטש עכַײלגמוא ףיוא ןלַאֿפ סָאװ ,ןלַארטשטכיל עלעלַארַאּפ ןוא עק:ַײברעד םערָאװ : (עיצקַארֿפערו גנוכערברעביא-ןלַארטש ןוֿפ ןעגנונילשרעד יד ךרוד רָאלק ךיוא טרעװ ,ןֿפָאטש עכַײלגיטינ ןוֿפ גנוריגַאער רעד ךרוד ןטֿפערק עכַײלג ןוֿפ גנורעדנוװּפָא ןַא טרעו סע טרעקרַאֿפ ױזַא יװ ןוא .סיורג רעייז זיא עיצקורטסבָא יד ןעװ ,ךרוד ןעגנירד סָאװ עקיצנייא יד ןענַײז ,סעילַאװכ עטסגנעל יד ןוֿפ ןעײטשַאב סָאװ ,ןלַארטע עטיור יד ןוא ;} סעילַאװכ עגנַאל ךרע יֿפל ןוֿפ ןעײטשַאב סָאװ יד רעדייא ,רעירֿפ טריברָעסבַא ןרעוו ,סעילַאװכ עצרוק ךרע יֿפל ןוֿפ ןעײטשַאב סָאװ ,ןלַארטש ענעי .ייז טלַאהרַאֿפ סָאװ ףָאטש ַא ךרוד ךרוד ןעייג ןלַארטשטכיל ןעו ,רָאֿפ טמוק טרָאס רעדנַא ןַא ןוֿפ גנורעדוזּפָא ןַא - .םורטקעּפס םעד ןוֿפ ןרילָאק יד סלַא ןסייו רימ סָאװ סױרַא ייז ןעגנערב יוזַא ןֹוא ,טרירגעטניא ןוא טרעדנוזענּפָא ןרעװ סעילַאװכ ןטרָאס ענעדייש .רַאֿפ יד טָא זַא ,זיא טַאטלוזער רעד :ןעלקניװ ענעדײשרַאֿפ רעטנוא ןגיוב ;ץנּפָא ןרעװ סעילַאװכ ןטרָאס ענעדײשרַאֿפ יד רָאנ ,רעּפרעק ןקידנכערברעביא ןקיטרַאנײא ןַא ןוֿפ ןגיובעגּפָא קימרָאֿפנײא טינ טרעוו ,ןטרָאס ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ סעילַאװכ עשירעטע ןוֿפ טײטשַאב סָאװ ,טכיל לַארטש ַא .טכיל םענעכָארבעג :רעביא ןוֿפ גנוטײרּפשעצ רעד ןיא רימ ןבָאה תמא םעד טָא ןוֿפ עיצַארטסוליא עגונעג ןוא עקידנעטשלוֿפ ַא .ןטֿפערק עקימרָאֿפנײא ןוֿפ טרעדנוזעגּפָא ןרעוו ןֿפָאטש עטשימעג יד יװ טקנוּפ ,ןֿפָאטש עקימרָאֿפניײא ןוֿפ גנוריגַאער רעד ךרוד

 ,ןלייט עכַײלג ףיוא ןטֿפערק עכַײלגמוא ןוֿפ גנוקריוו יד -- ןרָאװעג ןבעגעגנָא טצעלוצ זיא סָאװ ,גנורעדנוזּפָא-ףָאטש ןוֿפ הביס רעד ןוֿפ ליּפשַײב ַא ןביג ,םַאטשּפָא ןרַאל .ובענ רעייז ןוֿפ הרעשה רעד טול ,סעטענַאלּפ ןוא ןרעטש יד .164 8

 עכַײלג ןוֿפ סעּפורג עק;יײברעד יד ,טסייה סָאד ,גנוטכיר רעטצעזעגנגעק רעד ןיא ןגיוצעגוצ ןרעװ טַײז רעדנַא רעד ןוֿפ ןלייט יד ןוא ;ןגעװַאב וצ ןָא דיז ןבייה ייז רעכלעוו ןיא ,גנוטכיר רעד ןיא גנולצוצ רערעסערג רעסיוועג ַא ֹוצ ןֿפרָאװעגרעטנוא ןענַײז סירּפָא םעד ןוֿפ טַײז ןייא ףיוא ןלייט יד ,ןֿפרָאװעג .רעטנוא זיא ןלייט יד ןוֿפ רערעדעי עכלעוו וצ ,ןטֿפערק יד ןוֿפ דיישירעטנוא םעד ןוֿפ אצוי.לעוּפ ַא יװ סע טמוק ,ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא ּפָא ךיז ןרעדנוז ,ןעמַאזוצ ןעוועג רעירֿפ ןענַײז סָאװ ןלייט יד ןוא ,רָאֿפ טמוק סירּפָא זַא ווו גנו;צוצ.טּפיױה ןוֿפ סרעטנעצ וצ ןרירטנעצנָאק ךיז זומ רע ןוא ,ןרימרָאֿפ יז סָאװ טַאגערגַא םעד ןיא םוטעמוא ןעגנוטַײרּפָא ןרעװ ןזומ ,םיור ןטצענערגַאב .מוא םעד ןיא טיירּפשעצ ןענַײז סָאװ ,ןלייט יד ןשיוװצ ןעגנולצוצ עקיטַײזנגעק ןוֿפ טנַאלַאב רענעמוקלוֿפ ןייק ָאטינ זיא סע ןעוו זַא ,ןרָאװעג ןזיוװַאב זיא סע ,סעסַאמ ןיא ןכערבּפָא ךיז טזומעג טָאה רָאנ ,טלײטרַאֿפ קימרָאֿפנײא ןבַײלברַאֿפ טנעקעג טינ רע טָאה ,םרָאֿפ רעטײרּפשעצ ַא ןיא טריטסיסקע לָאמַא טָאה ףָאטש בוא זַא ,ןעזעג רימ ןבָאה (150 ) לטיּפַאק ןקידרעירֿפ ַא ןיא
 אני סהיל 174 2 יהי ויי .
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 רעבירעד ןוא ,ןטֿפערק עטנַאטלוזער עכַײלג:טינ וצ ןֿפרָאװעגרעטנוא ןענַײז ןלייט

 ,טרירגעטניא ןרעוו ןוא ּפָא ךיז ייז ןרעדנוז

 םעד טרירטסוליא גניר ןרַאלובענ ַא ןוֿפ ךיז ןסַײרּפָא ןוא גנורימרָאֿפ יד

 זַא ,סַאלּפַאל יװ ,סולש םוצ טמוק ןעמ ןעװ  ,ּפיצנירפ םעניײמעגלַא ןקיבלעז

 ןיא טעװ דיָארעֿפס ןוַאלובענ ןקידנעיירד ךיז ַא ןוֿפ לייט רעלעירָאטַאװקע רעד

 גונעג זיא סָאװ ,טֿפַארק עלַאגוֿפירטנעצ ַא ןעמוקַאב עיצַארטנעצנָאק ןוֿפ ךשמ

 ,עסַאמ רעקידנעיצֿפיױנוצ ךיז רעקירעביא רעד ךָאנ ןייגכָאנ םיא ןזָאלרעד וצ טינ

 עכלעוו ,ןטניה ןוֿפ ןבַײלב ןלעװ ןלייט עגױזַא זַא ,סולש םוצ ןעמוק סע טניימ

 .טֿפַארק רעלַאיצנערעֿפיד רעסיוועג ַא וצ ןֿפרָאװעגרעטנוא ךעלטֿפַאשניימעג ןענַײז

 ,עיניל ַא ןַײז זומ דיָארעֿפס םעד ןוא גניר םעד ןשיוצ עיניל:גנולייטעצ יד

 רעסערג טֿפַארק עוויטַאגערגַא יד זיא טַײז רעטסקיניײװעניא ריא ףיוא סָאװ

 רעקידנסיורד ריא ףיוא ןוא ;עיצַאגערגַא רעד טרעטש סָאװ טֿפַארק יד רעדייא

 -ערגַא יד רעדייא רעסערג עיצַאגערגַא רעד טרעטש סָאװ טֿפַארק יד זיא טַײז

 *עג םעד טימ סעצָארּפ רענעמונעגנָא רעד טָא טמיטש ןכב .טֿפַארק עוויטַאג

 - ןייק טינ וצ ןֿפרָאװעגרעטנוא ןענַײז סָאװ ,ןלייטלצנייא עכַײלג ןשיװצ זַא ,ץעז

 ןוֿפ ,ןעגנוגנידַאב עכַײלג ןיא ןצייטש סָאװ ,יד ּפָא ךיז ןלייט ,ןטֿפערק עכַײלג

 .עכַײלג ןייק טינ ןענַײז ןעגנוגנידַאב ערעייז סָאװ ,יד

 ךעלטנייועג ןרעװ עכלעוו ןעגנורעדנע עשיגָאלָאעג ענעי 5 8

 יֹפָא יד ןעמרָאֿפ ךס ַא רעטנוא טױרַא ןזַײװ ,עקידרעסַאװ סלַא טריציֿפיסַאלק

 .טֿפַארק רעכעלרעסיוא רעקימרָאֿפנײא ןַא ךרוד ןלייט עכַײלג-טינ ןוֿפ גנורעדנוז

 יד ּפָא ןרעדנוז ןוא סיוא קידנעטש ןריטרָאס ןגצרב-םי יד ףיוא סעילַאװכ יד

 ןוֿפ עסַאמ רעדעי ןוֿפ פא ךיז ןגָאלש ייז עכלעו ףיוא ,ןלַאירעטַאמ עטשימעג

 יכָארב עלַא ץײלֿפּפָא ןוא ץיײלֿפוצ רעד קעװַא ןגָארט זלעֿפ םענעלַאֿפעג ַא

 ןוא רעסַאװ ןיא גנַאל ךיז ןטלַאה יז זַא ,ןיילק ױזַא ןענַײז סָאװ ךעלקיטש

 .ץַאזּפָא םעניד ַא ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא גערב ןוֿפ רעטַײװ לסיב ַא ּפָא ייז ןצעז

 ןֿפױא ןָא ךיז ןעלמַאז ,ךיג ךרע יֿפל רעטנורַא ןעקניז סָאװ רעקיטש עסיורג

 ךעלדנייטש עניילק ןוא דמַאז עבָארג יד .סונּפָא ןוֿפ עיניל רעד ןבעל ,טנורג

 .ןסירעצ ןרעװ סעילַאװכ יד ּוװ ,ךַאלֿפ ןקידעּפושמ םעד ףיוא ףיונוצ ךיז ןביײלק

 ןעק לָאמטֿפָא ,רעקיטשנזלעֿפ ןוא רענייטש ערעסערג יד ןגיל ייז רעביא ןוא

 סָאװ ,ךעלדנייטש עכַאלֿפ ,ןעגנוריּפורג עשיֿפיצעּפס רעמ ךָאנ ןקרעמַאב ןעמ

 טלמַאזעגֿפױנוצ לָאמַא ןרעוו ,ןזלעֿפ עטרעטעלבעג ענעכָארבעצ ןוֿפ ךיז ןכַאמ

 רעד זיא גערב ןייא ףיוא ,גערברענייטש ַא ןוֿפ לייט ןייא ןיא רעדנוזַאב

 .דמַאז ןוֿפ ןצנַאג ןיא סע זיא ןרעדנַא ןַא ףיוא ,עטָאלב ןוֿפ ןצנַאג ןיא ץַאזּפָא

 טעמּכ ךעלדנייטש עניילק טימ טליֿפעגנָא צטכוב עטצישַאב ַא רימ ןעניֿפעג ָאד

 זיא רעריא קע ןייא סָאװ ,עטכוב רענעגיובעג ַא ןיא טרָאד ,סיירג ןייא ןוֿפ

 קידנעייג רענייטש ערעסערג ץלַא רימ ןעעז ,רערעדנַא רעד רעדייא ןֿפַא רעמ
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 יד ךָאנ ןעמ טשרָאֿפ ,דנע םענצֿפָא רעמ םעד וצ םענעֿפָא רעקיניײװ םעד ןוֿפ
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 ,עקיטנעק ןענַײז ןלייט יד ןונ םיקוליח יד סָאװ ךרע יֿפל ,עטמיטש .ַאב ַא גנורעדגווּפָא יד זיא ןעגנוגנידַאב עכַײלג טסנוז יב זַא ,ןעעז רימ ןוא ,ךעלקיטש עכַײלג קיסעמבַײלגרַאֿפ ןוֿפ סעּפורג ןיא טקינײארַאֿפ ןוא ןרעדנַא ןוֿפ רענייא ןבילקעגּפָא ,דרע רעד ןוֿפ גנולצוצ רעד טימ ןעמַאזוצ ,רעסַאוו םענוֿפ גנובַײר רעד ןוא טעּפמיא םעד וצ טצעזעגסיוא ביוא ,ןענַײז ,גָאװ רעדָא סיירג רעייז ןיא ןדיײשרַאֿפ ןענַײז סָאװ  ,ףָאטש ךעלקיטש עטשימעג זַא ,טקַאֿפ םעד וצ זדנוא סע טריֿפ ,גנוצעוּפָא רעשיגָאלָאעג רעדעי ןוֿפ עטכישעג
 ,תוכילש רעקיטנעק רעמ ַא ןיא טַאטלוזער םעד ןוא ןעגנוגנידַאב יד סױרַא ןזַײװ ,סעדור:ןזילא עקיּפמוז ןָא טֿפור ןעמ סָאװ ,ףָאטש ןקימורַא םעד ןוֿפ דנַאטשוצ ןטרַאה:בלַאה רעדָא ןטרַאה םעד ףיוא קידנקוק טינ ,סרעטנעצ עסיוועג םורַא ןבילקעגנָא ךיז זיײװכעלסיב ןבָאה רָאנ ,גנוצעזּפָא רעד ךרוד ךַײלג טעמּכ טײרּפשרַאֿפ ןצוועג הליחּתכל ןענַײז סָאװ ,ןזיײא;לבעווש ןוא ןייטשלזיק ןוֿפ ךעלכלייט ןוֿפ טעיצ :ָאגערגַא יװ רָאנ ןרעלקרעד ןעמ ןעק ,ךלַאק ןיא לָאמטֿפָא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ןעגנוטרַאהרַאֿפ עקידלזיק יד ךיוא יװ ,טַײרק ןיא טניֿפעג ןעמ סָאװ ,לבעווש .ןזַײא ךעלקיטש יד ןוא רענייטשלזיק יד .,טרָאס רעדנַא ןָא ןוֿפ ןעגנוריפורג סױרַא ןזַײװ ,טרימרָאֿפ ךיז ןבָאה "יז יװ םעד ְךָאנ ,ןטכישצַאוּפָא יד
 טלַא טנַאקַאב זיא סָאװ ,ףָאטש ַא סע טרימרָאֿפ ,טעסַאמ עטלַאק טימ גנורירָאב ךרוד ןוא גנולַארטשסיוא רעַײרֿפ רעד ךרוד ךיג ךרע יֿפל טליקעגּפָא טרעו סָאד ןעוו ןוא ,דרע רעד ןוֿפ ערָאק יד טרימרָאֿפ סָאװ ,לָאש רעטרַאה רעד ןיא טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ןֿפַאשעג ןרעװ סָאװ ,רעטרע ענעכַארבעגנַײא יד ךרוד סױרַא ךיז טקֹור ףָאטש ןטסקיגיײװעניא םענעצלָאמשעצ םעד ןוֿפ לייט ַא ןעוו ,ןולעֿפ עקידרעַײֿפ יד ןוֿפ גנוליקּפָא רעמַאזגנַאל רעד תעב רָאֿפ ןעמוק סָאװ ,ןעגנורעדנע יד זדנוא ןביג עיצַארטסוליא עטסעב יד רעבָא ,ןֿפרָאװעגסױרַא ןעמַאװצ ןרעו ייז ןענַאװתֿפ ,ןטלַאּפש יד ןוֿפ ןלייט ענעדײשרַאֿפ יד ןיא ּפָא ךיז ייז ןצעז ,ןרוטַארעּפמעט ענעדײשרַאֿפ ַײב טעװעטרַאהרַאֿפ ןרעוו ןֿפָאטש עקיזָאד יד יװ ױזַא ןוא ,ךַאלֿפ ןליק א ןגעקטנַא ןלָאטשירק יװ ּפָא ךיז ןצעז ,ןענַאקלּוװ ןוֿפ םרָאֿפזַאג ַא ןיא ןֿפרָאװעגסױרַא ןרעוו סָאװ ,ןֿפָאטש ענעדײשרַאֿפ ,ןרָאװעג רענעלק זיא רוטַארעּפמעט יד ןעוו ,ןעמוקעג ךעלטנייוװעג גנורעדנווּפָא יד זיא ,רוטַארעּפמעט רעכױה רעייז ַא ןיא ןרָאװעג טכַארב יג ןענַײז ,ד"ע רעד ןוֿפ ערָאק יד ןעמַאזוצ ןלעטש סָאװ ,ןֿפָאטש עטשימעג יד ווו ,ןעגנונילשרעד עשיגָאלָאעג סַאלק םעד ןיא ךיוא סעיצַארטסוליא ןייק טינ ןלעֿפ ןגעװטסעדנוֿפ ,עטצעזעגֿפױנוצ ַא עיצולָאװע ןכַאמ סָאװ ןעגנולייט .רעדנַאנוֿפ : רעדיװ עקיטייווצ ענעי ןיא טייקידנעטשַאב ןייק טינ טזָאלרעד גנוגעװַאב רערַאלוקעלָאמ רענעטל ַאהעגנַײא ןוֿפ עמוס עסיורג וצ ַא זַא ,(102 9) ןרָאװעג ןזיװעגנָא ןיא ,עיצולָאװע רעטצעזעגֿפױנוצ ןוא ךעכַאֿפנײא ןשיווצ ךיישרעטנוא םעד ןבעגעג ןבָאה רימ תעג ,סעצָארּפ םענעבירשַאב םעד ןוֿפ ןליּפשַײב ליֿפ ױזַא טינ רימ ןעניֿפעג ןעגנורעדנע עקידרעַײֿפ יד ןשיװצ

 יהא אר ח טסח = הא טפטאטנא



 455 (עיצאגערגעס) גנורצדנוזּפָא יד

 שטָאכ ,ײבעג ןיא קימרָאֿפנײא זיא סָאװ ,ףָאטש ַא -- טלַאזַאב רעדָא ּפַארט

 סױרַא טינ טייג רע רעבָא ןעװ ,ןלַאירעטַאמ ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ טײטשַאב רע

 םענעצלָאמשעצ ןוֿפ לייט ַאזַא ּפָא ךיז טליק ,ןטכיש עקיכַאלֿפרעבײא יד ןוֿפ

 :טינַארג ןֿפור רימ סָאװ טרעװ רע ןּוא ,םַאזגנַאל ץנַאג ףָאטש ןטסקינייװעניא

 יװ תֹויה ,ןייטשרעמילג ןוא טַאּפשדלעֿפ ,ץרַאװק ןוֿפ ךעלקיטש עטשימעג יד

 -- דנַאטשוצ ןקיסילֿפ:בלַאה ןוא ןקיסילֿפ ַא ןיא טַײצ עגנַאל ַא ךיז ןטלַאה יז

 -עדנע יד ךרוד יז ןכַאמ --- טייקכעלגעװַאב רעקיסעמכַײלגרַאֿפ ןוֿפ דנַאטשוצ ַא

 .קיטיינ ןכַאמ ןלייט-םירֿבח ערעייז ןוֿפ ןטֿפערק יד סָאװ ,עיציזָאּפ ןוֿפ ןעגנור

 ןרעדנוז ,ןלייט יד ןוֿפ גנוגעװַאב עקיטיינ יד ןֿפַאש וצ טַײצ ןבָאה ייז יו יֹוזַא

 ,טעטירַאלָאּפ רעקיטַײזנגעק ןוֿפ ןעמֹוק סָאװ ,ןטֿפערק עלעיצנערעֿפיד יד ּפָא

 סגנעה סָאד ןַא ,ןלָאטשירק ןיא ןייטשרעמילג ןוא טַאּפשדלעֿפ ,ץרַאװק םעד

 עטשימעג יד ןוֿפ טייקטרעדורעצ רענעטלַאהעגנָא גנַאל רעד ןוֿפ ּפָא ןצנַאג ןיא

 עניילק ךרוד טייקכעלגעוואב רעקידנטלַאהנָא גנַאל אליממ רעד ןוֿפ ןוא ןלייט

 ןרעדָא:טינַארג ןיא זַא ,טקַאֿפ םעד ךרוד ןזיװַאב זיא ,ןטֿפערק עלַאיצנערעֿפיד

 רעדָא טײקיסילֿפ יד ּוװ ,עסַאמ רעד ןוֿפ רעטנעצ ןיא ןלָאטשירק יד ןענַײז

 יד רעדייא רעסערג ליֿפ ,טַײצ ערעגנעל ַא ןטלַאהעגנָא טָאה טיײקיסילֿפ-בלַאה

 טָאה ןולעֿפ עקִיַײברעד יד טימ גנורירַאב יד ּוװ ,ןטַײז יד ַײב ןלָאטשירק

 ,גנוטרַאהרַאֿפ ןוא גנוליקּפָא ערעקיטסַאה ַא ןֿפורעגסױ רַא

 םזינַאגרָא ןַא ןיא םוטעמוא רָאֿפ ןעמוק סָאװ ןטײקיטעט יד ,166 8

 וצ ןטרַאװרעד טינ ןענעק רימ זַא ,ןַײֿפ ױזַא ןוא טלקיװרַאֿפ ױזַא ןענַײז

 ןעגנוריּפורג ערעדנוזַאב יד עכלעוו ךרוד ,ןטֿפערק עלעיצעפס יד ןריציֿפיטנעדיא

 קידהשקשינ ַא ןזָאלרעד סָאװ ,ןלַאֿפ עכעלטע יד ןשיוצ .טריֿפעגכרוד ןרעוו

 - עשינַאנעמ עכלעוו ןיא ,ןלַאֿפ ענעי עטסעב יד ןענַײז ,גנורעלקרעד עטמיטשַאב

 ןעניֿפעג ןלעװ רימ ,ןעגנולטימרַאֿפ עקידנקריוו יד ןענַײז ןעגנונַאּפש ןוא ןקורד

 .םייח:ילעב ערעכעה יד ןוֿפ לעטשעג םענרענייב םעד קידנרידוטש ןלַאֿפ עכעלטע

 וצ ןֿפרָאװעגרעטנוא רעצנַאג ַא סלַא זיא ןשטנעמ ַא ןוֿפ לַײזנקור רעד

 טימ ןעמַאזוצ ,רעּפרעק ןוֿפ גָאװ רעד וצ -- ןעגנונַאּפש ענײמעגלַא עסיוועג

 ןוא ;ןעגנוגנערטשנָא ערעלןקסומ עשּפיה עלַא טימ ןעמוק סָאװ ןעגנוריגַאער יד

 ױזַא .סצנַאג ַא סלַא טרעדנוזעגּפָא ןרָאװעג רע זיא םעד טימ גנומיטשנַײא ןיא

 ,ןטֿפערק ענעדײשרַאֿפ וצ טצעזעגסיוא ,טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ,זיא רע יו

 ןטלַאה ,קיטיינ ןכַאמ ןעגנוגעװַאב יד סָאװ ,ןטַײז יד ףיוא ךיז טגייב רע תעב

 יד סיוא ןשרָאֿפ רימ ןעװ ןוא .טײקטרעדנוזעגּפָא עסיוועג ַא ןלײט ענַײז ןָא

 יעקשמָארכ ַא יװ םרָאֿפ רעוויטימירּפ ןַײז ןוֿפ ,לַײזנקור םעד ןוֿפ גנולקיװטנַא

 ?עטניא ןַא םוטעמוא ןָא טלַאה רע זַא ,רימ ןעעז ,שיֿפ עטסקירעדינ יד ַײב רונש

 ,ןטֿפערק עכעלרצסיוא יד ןוֿפ טייקכעלטייהנייא רעד טימ טמיטש סָאװ ,עיצַארג

 .רַאֿפ רעד וצ טסַאּפעגוצ ןענַײז סָאװ ,ןטנעמגעס ןיא גנולייטעצ ַא טימ ןעמַאזוצ

 ,ןטֿפערק עכעלרעסיוא יד ןוֿפ טייקנדייש
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 תמא םעד ןוֿפ ליטשַײב ַא טיג רעדנוזַאב טכַארטַאב טנעמגעס רעדעי
 טײטשַאב רָאנ ,ןייב רעקיצניא ןַא טינ זיא ןייבנקור ַא .ךַאֿפנײא רעמ ךָאנ
 ןיא ןוא ;ןעסקַאװּוצ רעדָא ןעגנַאהנָא ערערעמ טימ עסַאמ רעלַארטנעצ ַא ןוֿפ
 -ץנּפָא ץנַאג ןעגנַאהנָא יד טָא ןענַײז רענייבנקור ןוֿפ ןּפיט ערעטנעמידור יד
 רַאֿפ רעירֿפ יז ןריטסיסקע שיטקַאֿפ ןוא ,עסַאמ רעלַארטנעצ רעד ןוֿפ טרעדנוז
 ןעמַאװצ ןלעטש סָאװ ,רענייב עקיגנעהּפָאמוא ערערעמ יד טָא רעבָא ,ריא
 ץוביק ןסיוװעג ַא וצ ןֿפרָאװעגרעטנוא ןענַײז ,טנעמגעס-ןייבנקור ןוויטימיופ ַא
 יװ :רעדנַאנוֿפ ךיז ןעייג ייז לֿפיװ ,רעמ ןעמַאזוצ ןקריוו עכלעוו ,ןטֿפערק ןוֿפ
 ,ןעמַאזוצ ךעלטנייוועג ןקריוו סָאװ ,ןעלקסומ עפורג ַא רַאפ טקנוּפרַאּפשנָא ןַא
 .עד ןוא ,ךעלטֿפַאשנײמעג ןעגנוריגַאער עסיוװעג ךרוד קידנעטש יז ןכַאמ
 .ֿפיונוצ זַײװכעלסיב יז ןרעוװ גנולקיװטנַא ןוֿפ גנַאג ןיא זַא ,רימ ןעעז רעביר
 ,ןסקַאװעג

 .געס עקינייבנקור יד ןביג סע סָאװ עיצַארטסוליא יד זיא רערעלק ךָאנ
 .סיוא ןעמַאזוצ ןענַײז ייז ּוװ ,ןרָאװעג ןטקַאװעגֿפױנוצ ןענַײז עכלעוו ,ןטנעמ
 עפורג ַא ןוֿפ טײטשַאב ןייבציירק רעד ,גנונַאּפשטּפױה רעסיוועג ַא וצ טצעזעג
 םיֿבורק ענַײז ןוא לגױֿפסױרטש םעד ַײב ,רעגייבנקור עטקיגײארַאֿפ-קרַאטש
 יז סָאװ ץוחַא ןוא ,רענייבציירק קיצנַאװצ זיב ןצעביז ןוֿפ ןַארַאֿפ ןענַײז
 .טרַאד יד טימ טֿפעהַאב ךיוא יז ןענַײז ,ערעדנַא יד טימ ענייא טֿפעהַאב ןענַײז
 ;גקור יד טָא זַא ,ןָא ןעמענ רימ ביוא זיא ,ןטַײז עדייב שב ןגיל סָאװ רענייב
 םעד ןיא ךָאנ ןענַײז ייז יװ ,רעדנוזַאב ןעװעג הליחּתכל ןענַײז רענייב
 עכלעוו וצ ,ןעגנוגנידַאב עשינַאכעמ יד ןטכַארטַאב רימ בוא ןוא }לגױֿפ.ןָאירבמע
 רעייז זַא ,ןעז רימ ןלעװ ,טצעזעגסיוא ןַײז לַאֿפ ַאזַא ןיא טוומעג ןבָאה יז
 .גקור יד טָא ךרוד םערָאװ .ןֿפוא םענעבעגעגנָא םעד ףיוא טמוק גנוקיניײארַאֿפ
 סיפ יד :סיֿפ יד וצ טריֿפעגרעבירַא רעּפרעק ןוֿפ גָאװ עצ:ַאג יד טרעװ רעגייב
 זיא ןייבציירק םוצ ןוא ,ןייבציירק םעד טציטש ןקעב רעד ,ןקעב םעד ןציטש
 סָאװ ןענַאגרָא ןוא רעדילג עלַא טימ ןייבנקור ןופ עקירעביא סָאד ן'זגובעג
 ;עגּפָא ןעװעג ןטלָאװ רענייבציירק יד ןעו רעבירעד .םיא וצ טּפעהַאב ןענַײז
 ;ֿפיונוצ קרַאטש ךרוד ןעמַאזוצ קרַאטש ןטלַאה טזומעג ךיז יז ןטלָאװ ,טרעדנוז
 יז --- ךרוד ןכַאמ רענייבנקור ערעדנַא יד סָאװ ןעגנוגעװַאב עקיטַײז ענעי ןיא ןקילײטַאב טנעקעג טינ ךיז ייז ןטלָאװ טלָאמעד ןוא ,ןעלקסומ ענעגיוצעג
 יױזַא ןוא ;ןדײשרַאֿפ ייז ףיוא ןקריװ ןטלָאװ סָאװ ,ןעגנונַאּפש ןוֿפ טיהרַאֿפ ןוא גנונַאּפש רעכעלטֿפַאשגיימעג ַא וצ ןֿפרָאװעגרעטנוא ןַײז טזומעג ןטלָאװ
 ,רָאֿפ שמוק גנורעדנווּפָא עכלעוו רעטנוא ןעגנוגנידַאב יד ייז ןליפרעד

 יד ןוֿפ טייקיטעט ערעדנוזַאב יד :סרעגיוז ֿבור םעד יב ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא טלײטעגּפָא ןענַײז (טנַאה רעד ןוֿפ ךַאלֿפ רעד ףיוא ןטלַאה ןשטנעמ ײב סָאװ ענעיו רענײבטנַאה:טימ יד .רעדילגדנע יד זדנוא ןביג ,תוכַײש רעטסרָאלק רעד ןיא טכַארבעג ןרעװ גנוקריו ןוא הביס ּוװ ,ןלַאֿפ יד רעבָא
 ןיא סָאד ,ןעגנוגעװַאב ערעדנוזַאב ןוֿפ סעמוס עניילק יז ןביג רעגניֿפסיֿפ



 457 (עיצאגערגע ס) גנורעדגווּפָא יד

 .סקָא םעד ַײב .סַאטשדועֿפ םַײב ןוא םַאטשסקָא םעד ַײב ױזַא טינ רעבָא

 רעד ןוא רעטירד רעד) רענייב עקיזָאד יד ןוֿפ עטסלטימ יד רָאנ ןענַײז םַאטש

 ,סיורג רעיײז ןרעװ יז ןעװ ,ךיז ןצלעמשרַאֿפ יד ןוא ,טלקיװטנַא (רעטרעֿפ

 גנורעדנוזּפָא יד ןעמ ןעק םַאטשדרעֿפ םעד ַײב ,ןײבסוֿפ םעד ןרימרָאפ ןוא

 יװ רָאנ ךיז ןעניֿפעג רעטרעֿפ ןוא רעטייווצ רעד :עטקערידמוא ןַא ןֿפורנָא

 רעלהעגמוא זיא רעכלעװ ,ןטירד םעד ןוֿפ ןטַײז יד וצ ןדנוברַאֿפ ,ןטנעמידור

 *סוֿפ םעד ןוֿפ ןדײשרַאֿפ זיא סָאװ ,ןײבסוֿפ ַא רע טרימרָאֿפ ױזַא }טלקיװטנַא

 ֿפיונוצ ייווצ טָאטשנָא ,רעדניליצ ןייא יװ זיא רע סָאװ טימרעד ,סקָא ןוֿפ ןייב

 סױרַא ַײװ עקיסיֿפריֿפ יד ַײב רענײבסוֿפ.ןטימ יד ,סרעדניליצ ענעסקַאװעג

 ,רָאֿפ טמוק ןעגנולדנַאװרַאֿפ יד טָא ןוֿפ ערעדעי ,זיא ,ןעגנורעדנע עלעזַארַאּפ

 רעמ טינ ןבָאה ,ןעמַאזוצ טריפורג ןענַײז סָאװ ,רענייב ענעדײשרַאֿפ יד ּוװ

 .עיצקנוֿפ עכעלטֿפַאשניימעג ןייא רָאנ ןָא ןטלַאה רָאנ ,סעיצקנוֿפ ענעדײשרַאֿפ ןייק

 ןייק טינ ןבָאה יז ,ןייג םוצ רָאנ טכיורבעג ןרעוו דרעֿפ ןוא ןסקָא ןוֿפ טיֿפ יד

 עװיטַאלער עסיװעג ןרעדָאֿפ סָאװ ,ןעָאלט טימ סרעגיוז יד יװ ,ןקעווצ ערעדנַא

 טקערידמוא רעדָא טקעריד טרעװ ױזַא ,רענײבסוֿפ-ןטימ יד ןוֿפ ןעגנוגעוַאב

 ןוא .עקיצנייא ןַא זיא טֿפַאוק עכעלרעסיוא יד ּוװ ,עסַאמנייב עקיצנייא ןַא

 ןעניֿפעג ,גנודניברַאֿפ עקידחביס ַא ןבָאה ןטקַאֿפ יד טָא זַא ,ריֿפסױא םעד רַאֿפ

 סע עכלעו ַײב ,ןעלגױֿפ ןוֿפ סַאלק ןצנַאג םעד ןיא גנוקיטעטשַאב ַא רימ

 רעטנוא ןעגנורעדנוזּפָא עכעלנע סיֿפ יד ןוא ןעלגילֿפ יד ןיא ךיז ןעניֿפעג

 | .ןעגנוגנידַאב עכעלנע

 יעלסקָאה יֿפָארּפ טָאה ,קורד ןיא ןעװעג ןיוש זיא ןגיוב רעד טָא תעב

 ףױא תמא םענײמעגלַא םעד טָא טזַײװַאב סָאװ ,טקַאֿפ ַא ןבעגעגרעביא ךימ

 וצ טביולרעד רימ ןעלדנַײרֿפ טָאה רע ןוא {ןֿפוא ןקידריווקרעמ רעמ ךָאנ ַא

 רעד .טכעלטנֿפערַאֿפ םיא טָאה ןײלַא רע רעדייא ,טימרעד ךיז ןצונַאב

 ןבָארגעגסױא טָאה ןעמ סָאװ ,רעגיז רענעברָאטשעגסױא ןצ ,ןָאדָאטּפילג

 טרעּפמולעגמוא סיורג ַא סלַא טנַאקַאב ןעוועג גנַאל זיא ,עקירעמַא - םורד ןיא

 ןװיסַאמ ַא טַאהעג טָאה רע רָאנ ,לידַאמרַא םעד ןוֿפ ֿבורק ַא ,שינעֿפעשַאב

 .עגוצ גנע ,סעטַאלּפ עקידלקניװ ליֿפ ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,רעצנַאטשױה

 ןעמונעגנַײרַא ןוא ןטסַאק ןטיירב ַא טרימרָאֿפ טָאה סע זַא ,ױזַא ןעמַאזוצ טסַאּפ

 ןגײבנַײא ךיז ןזָאלעג טינ םיא טָאה סע זַא ,ןֿפוא ַאזַא ףיוא רעּפרעק םעד

 סָאװ ,ןטסַאק רענרענייב רעד ,דַארג ןטסנעלק ןיא לַאקיטרעװ רעדָא טגעװטַײז

 יד ףױא ןטלַאהעג ךיז טָאה ,טנוֿפ טרעדנוה עכעלטע ןגעװ טזומעג טָאה

 ןוא רענייבנקעב עק;ַײברעד יד ףיוא ,רענייבנקור יד ןוֿפ ןסקַאונָא עקיציּפש

 יא טקַאֿפ רעקידנטַײדַאב רעד ןוא ,ןטסַאקטסורב ןוֿפ ןבלעוװעג יד ףיוא

 ןוֿפ קורד םעד ןגָארטעג ןבָאה ןטסַאקטסורב ןוֿפ רענייבנקור יד ּװ ,ָאד זַא

 טיג ײז ןבָאה טײקֿפַײטש ןַײז ךרוד ןוא ,רעצנַאּפטױה ןרעווש םעד טָא

 רענייבנקור ייר עצנַאג יד זיא ,ןעגנוגעװַאב עוויטַאלער ןייק ןכַאמ טנעקיג

 : | .ןייב ןגנַאל ןדילָאס ןייא ןיא טקינײארַאֿפ ןעוועג
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 ,ןעמזינַאגרָא עכעלנע ןוֿפ ץוביק ַא יװ םיא קידנטכַארטַאב ,ןימ ַא יו
 ןכעלנע ןַא ףיֹוא ןרעװ טרעלקרעד ןעק ,ףיוא ךיז טלַאה ןוא טרימרָאֿפ טרעוװ
 ןימ ַא ןוֿפ רעדילגטימ יד יװ ךרע םעד ןיא זַא ,ןעזעג ןיוש ןבָאה רימ .,ןֿפוא
 ןרעװ ,ןטֿפערק עכעלרעסיוא ןוֿפ ןעייר ענעדײשרַאֿפ וצ ןֿפרָאװעגרעטנוא ןענַײז
 ,וצ ךָאנ טבַײלב ָאד ןוא ,ןטע?עייַאװ ןיא טלייטעצ רעדָא ,טריצנערעֿפיד יז
 ןוֿפ ןעייר עכַײלג וצ ןֿפרָאװעגרעטנוא ןענַײז יז לֿפיװ ףוא זַא ,ןענוצ
 ןטלַאה ןוא ,טריצודער רעדָא ,טרעדנוזעגּפָא יז ןרעװ ,ןטֿפערק עכעלרעסיוא
 םעד ךרוד םערָאװ .טַאגערגַא ןקימרָאֿפנײא ןַא ןוֿפ דנַאטשוצ ַא ןיא ךיז
 ןיא גנוקינײר עקידנעטש ַא רָאֿפ טמֹוק *בַײלקּפָא ןכעלריטַאנ , ןוֿפ סעצָארּפ
 ןכעלטגייוועג םעד ןוֿפ קעװַא ןעיײג עכלעװ ,ענלצנייא עגױזַא ןוֿפ ןימ ןדעי
 :אב ערעײז וצ טסַאפעגוצ טינ יײז טכַאמ סָאװ ,םינֿפוא ענױזַא ףיוא ּפיט
 טכלעװ ,ענלצנייא ענעי קידנעטש ןבַײלב אליממ .ץנעטסיסקע ןוֿפ ןעגנוגניד
 ,ץנעטסיסקע רעייז ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד וצ טסַאּפעגוצ ָאי םיטרפ עלַא ןיא ןענַײז
 עכלעו וצ ,ןדנַאטשמוא יד יװ ױזַא .עכַײלג עלַא טעמּכ רעבירעד ןענַײז ןוא
 .ילּפמָאק ַא ,ןעזעג רעירֿפ ןבָאה רַימ יװ ,זיא ,טצעזעגסיוא זיא ןימ רעדעי
 רעדילגטימ יד יו ױזַא ןוא ;ןטֿפערק עכעלרעסיוא ןוֿפ עיצַאניבמָאק עטריצ
 יװ רעמ רעטנוא ךיז ןדייש סָאװ ,עקינייא ךיז ןשיװצ ןבָאה ןימ םעד ןוֿפ
 .וצַײב ךיז טרעדָאֿפ סָאװ ,רוטקורטס רעכעלטינשכרוד רעד ןוֿפ ךעלטנייװעג
 ּפָא ןרעדנוז ןטּפערק עקיזָאד יד זַא ,סיוא טמוק ,ןטֿפערק עקיזָאד יד ןעמוק
 ױזַא ןטלַאה ןוא ,עקירעגיא יד ןוֿפ ענלצנייא עקידשרעדנַא עכלעזַא דנַאנַאכָאנ
 טײקצנַאג ןַײז ףיוא ןטלַאה --- עקירעביא יד ןוֿפ טייקכעלטייהנייא יז ףיוא
 ,ןימ 8 סלַא

 ןוֿפ רעטעלבטסברַאה עטרעדנעעג יד סיֹוא טבַײלק טגיוװ רעד יװ טקנוּפ
 ,רַאֿפ ַא סיעלסקָאה יֿפָארּפ ןכיורבעג וצ רעדָא ,ייז םורַא סָאװ ענירג יד ןשיווצ
 ;ערג יד תעב ,ּפיז רעד ךרוד ךרוד ןעייג ךעלקערב עגיילק יד יװ טקנוּפ -- ךַײלג
 עכעלרעסיוא ןוֿפ לַאֿפוצ רעכַײלג רעד טקריוװ ױזַא ,ןטלַאהרַאֿפ ןרעו ערעס
 ,ןֿפוא ןכַײלג ַא ףיוא ןעמזינַאגרָא עפורג ַא ןוֿפ רעדילגטימ יד ףיוא ןטֿפערק
 ףיוא ,ןֿפוא םענעדײשרַאֿפ ַא ףיוא ןוא ,עכַײלג ןעגַײז ייז לפי ךרע םעד ןיא
 יד ּפָא קידנעטש לַאֿפוצ רעד טרעדנוז ױזַא ןוא ; ןדישרַאֿפ ןענַײז יז לֿפיװ
 רעדילגטימ עטלײטעגּפָא יד טָא יצ ,ייז ןוֿפ עכַײלגמוא יד קידנליײטּפָא עכַײלג
 יװ ,ןבעל ןבַײלב ייז רעדָא ,ֿבור יּפ-לע טֿפערט סָאד יװ ,טעגרהעגסיוא ןרעוו
 עטמינשַאב ַא יװ ךיז ןרעמרַאֿפ ןוא ,לָאמ שרעדנַא ןַא ךיוא טֿפערט סע
 זיא ,ןעגנוגנידַאב עַײנ זַײװליײט עסיוועג וצ וצ ךיז ןסַאּפ יז לַײװ ,טעטעירַאװ
 ,ץצועג םעד טימ טמיטש לַאֿפ ןייא .טנעמוגרַא םעד רַאֿפ קיטכיװ טינ ָאד
 ןעוו ,טלײטענּפָא ןוא טריטרָאס ןרעוװ טַאגערגַא ןַא ןוֿפ ןלייט עכיײלגמוא יד זַא
 ןוא ;ןטֿפערק עכעלרעסיוא עקיבלעז ;ד וצ ןֿפרָאװעגרעטנוא ךַײלג ןעגַײז יז
 ןוֿפ ןלייט עכַײלג זַא ,ץעזעג ןטרעקרַאֿפ םעד טימ טמיטש לַאֿפ רעדנַא רעד
 ןענַײז יז ןעװ ,טריפורג רעדנוזַאב ןוא טלײטעגּפָא ןרעװ טַאגערגַא ןַא
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 ןעמ ןעװ ןוא .ןטֿפערק עכעלרעסיוא ענעדײשרַאֿפ וצ ןֿפרָאװעגרעטנוא

 ןעמ ןעק ,ןרָאטקַארַאכ עכַײלג .טינ ןגעװ ןעגנוקרעמַאב סניװַאד טכרָאה

 רעמ ןרעװ וצ עֿבט ַא ןבָאה ןעגנוריפורג ענערָאװעג ױזַא יד זַא ,ןעז

 ,טמיטשַאב

 םענייא ןיא עיצולָאװע עקיטסַײג יד זַא ,ןענוֿפעגסױא ןבָאה רימ .167 8

 ןטקעיבָא עכעלנע ןוֿפ סעּפורג ןרימרָאֿפ ןיא טיײטשַאב ןכירטשטּפיױה עריא ןוֿפ

 הליחתכל ןענַײז סָאװ ,ןכַאז ענעדײשרַאֿפ ןדיײשוצּפָא --- ןתוכַײש עכעלנע ןוא

 רעדנוזַאב ןדעי ןרירגעטניא וצ ןוא ,ץוביק ןייא ןיא טשימעגֿפױנוצ ןעוועג

 זַא ,ןזַײװּוצנָא ךָאנ טבַײלב ָאד ,(153 9) עפורג רעדנוזַאב ַא ןיא ןכַאז טרָאס

 ענױזַא ןוֿפ הביס יד זיא ןטֿפערק עכעלרעסיוא יד ןוֿפ טײקכַײלג:טינ יד תעב

 .ניא עניֹוזַא ןוֿפ ביס יד ןטֿפערק עכעלרעסיוא יד ןוֿפ טײקנכַײלג יד זיא ,םיקוליח

 ןרעװ סעיצַאקיֿפיסַאלק ןכלעוו ךרוד ,סעצָארּפ רעד זיא סָאװ םערָאװ .,סעיצַארגעט

 יד טימ םענייא ןיא ,טשרעוצ טנעקרעדנָא רעקינַאטָאב רעד ?טריֿפעגנַײא

 רוטלוקירגַא יד סָאװ ,ןעגנולייטנַײא עלענָאיצנעװנָאק ענױזַא רָאנ ,עטנרעלעג:טינ

 טריּפורג ןֹוא תואוֿבּת ןוא ןסנירג עקינייא ּפָא טלייט רע --- טריֿפעגנַײא טָאה

 יעג עדליװ ןוֿפ ץוביק ןטשימעגֿפױנוצ ןייא ןיא עקירעביא עלַא ןעמַאזוצ

 סלַא חֹומ ןַײז ןיא טריפורג ןסקיװעג עדליוו יד ןרעװ ױזַא יו .ןסקיוו

 טיג ,טכוזרעטנוא רע סָאװ ,סקיוװעג רעדעי !םינימ ןוא ןעגנוטַאג ,ןעגנונעדרָא

 ףיא רע טּפַאכ טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ,קורדנַײא ןטריצילּפמָאק ןסיועג ַא םיא

 שינטנעקרעד יד ןוא ,ןעזעג רעירֿפ טָאה רע סָאװ םענייא וצ ךעלנע סקיוועג ַא

 ןעגנודניֿפמע עּפורג ענעדנוברַאֿפ ַא םיא ןיא טקעװרעד טייקכעלנע רעד ןוֿפ

 סע ,טניימ סָאד ,ןטֿפַאשנגיײא ןוֿפ עּפורג רענעדנוברַאֿפ רעכעלנע ןַא ךרוד

 ,ןעגנורעדנע ייר ענעדנוברַאֿפ ַא ןוורענ עטקילײטַאב יד ןיא ןֿפַאשעג טױעװ

 רעירֿפ זיא סָאװ ןעגנורעדנע ייר רענעדנוברַאֿפ רעד וצ ךַײלג ןענַײז סָאװ

 :עדנע ייר ענעדנוברַאֿפ ַאזַא עדעי זיא ,טכַארטַאב שיטילַאנַא .ןרָאװעג ןֿפַאשעג

 םעד ןיא ןֿפַאשעג ,סעיצַאקיֿפידָאמ ערַאלוקעלָאמ ןוֿפ ייר ענעדנוּברַאֿפ ַא ןעגנור

 ?רעביא רעדעי טימ .קורדנַײא םעד ףיוא.טמענ סָאװ םזינַאגרָא םענוֿפ לייט

 ןוֿפ ייר עטריניבמָאק ךעלנע ןַא ףױרַא ךיז טגייל קורדנַײא םעד ןוֿפ גנורזח

 :רעקרַאטש ייז טכַאמ ןוא עקידרעירֿפ יד ףיוא סעיצַאקיֿפידָאמ ערַאלוקעלָאמ

 עכעלנע עקיזָאד יד טכערּפשטנַא סָאװ עעדיא עכעלרעניא ןַא ױזַא קידנֿפַאש

 ןוֿפ חומ ןיא ןסקיװעג טרָאס רעדנַא ןַא טֿפַאש עלַײװרעד ,ןכַאז עכעלרעסיוא

 .וקעלָאמ רעדָא ןעגנורעדנע עטריניבמָאק ןוֿפ ייר רעדנַא ןַא רעקינַאטַאב םעד

 יד טינ טֿפיטרַאֿפ ןוא טימ טינ טמיטש סָאװ ייר ַא -- סעיצַאקיֿפידָאמ ערַאל

 ךיז טרזח לַאֿפ ַאזַא ןעװ ןוא ;ייז ןוֿפ ּפָא ךיז טדייש רָאנ ,עקידרעירֿפ יד

 יײשרַאֿפ ַא טכערּפשטנַא סָאװ עעדיא ענעדײשרַאֿפ ַא ןֿפַאשעג טרעו ,רעביא

 .ןסקיוװעג ןימ םענעד

 ןיא טקירדעגסיוא ,סעצָארּפ םעד טָא ןוֿפ רוטַאנ יד זיא סָאװ זיא
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 עכַײלגטינ ןיא עכַײלג יד רימ ןבָאה טַײז ןייא ףיוא ? ןענימרעט עניײמעגלַא
 עכלעו ךרוד ,ןטֿפערק סעפורג יד סױרַא ןעמוק ןעמעלַא יז ןוֿפ סָאװ ,ןכַאז
 גנודניֿפמע ןוֿפ ןענַאגרָא יד ןַארַאֿפ ןענַײז טַײז רעדנַא רעד ןוֿפ .ףיוא ייז ןעמענ רימ
 עקיזָאד יד ךרוד ןעײג סע עכלעװ ךרוד ,סרעטנעצ עקידנעמענרָאװ יד ןוא
 עקיזָאד יד קידנעייגּכרוד ,עיצַאװרעסבָא ןוֿפ גנַאג םעד ןיא ןטֿפעװק סעפורג
 סעּפורג עכַײלג יד ןרעװ ,סרעטנעצ עקידנעמענרָאװ ןוא ןענַאגרָא= גנודניֿפמע
 ,ןטֿפערק טעּפורג עכַײלגטינ יד ןוֿפ טרעדגנוזעגּפָא רעדָא ןבילקעגּפָא ןטֿפערק
 ַאזַא ףױא ּפָא ךיז טלייט סָאװ ,ןטֿפערק סעּפורג ייר ַאזַא ןוֿפ ערעדעי ןוא
 רעדָא גנוטַאג רעכעלרעסיוא ןַא טכערּפשטנַא סָאװ ןוא ערעדנַא יד ןוֿפ ןֿפוא
 רעזדנוא ןָא ןֿפור רימ סָאװ ןַײזטסּוװַאּב ןוֿפ דנַאטשוצ ַא ןעמַאזוצ ןלעטש ,ןימ
 ױזַא זַא ,ןעזעג רימ ןבָאה רעירֿפ ,ןימ םעד רעדָא גנוטַאג רעד ןוֿפ עעדיא
 רעקיבלעז רעד ךרוד טרעדנוזעגּפָא ןרעװ ןֿפָאטש עטשימעג יװ טוג
 ;ףָצטש ןקיבלעז םעד ךרוד טרעדנוזעגּפָא ןטֿפערק עטשימעג ןרעװ ױזַא ,טֿפַארק
 יױזַא ןרעװ סָאװ ,ןטֿפערק עכַײלגטינ יד זַא ,ןעז רעטַײװ רימ ןענעק ָאד ןוא
 םעד ןיא ןעגנורעדנע עלערוטקורטס עכַײלג ןײק טינ ןכַאמ ,טרעדנוזעגּפָא
 ענייא עדעי סָאװ ,ןעגנורעדנע עלערוטקורטס --- ּפָא יז טרעדנוז סָאװ טַאגערגַא
 רעטרירגעטניא רעד וצ טנעלַאװיװקע זיא ןוא .,רָאֿפ ױזַא טלעטש ייז ןוֿפ
 ,טכַארבעגסױרַא יז טָאה סָאװ ןעגנוגעװַאב ייר

 ןעמַאזוצ ןעמוק ןוֿפ ןעגנודניברַאֿפ יד ןרעװ סעצָארּפ ןלעלַארַאּפ ַא ךרוד
 טריּפורג ןוא ןטרָאס ןיא טלײטעגנַײא ךיוא ןקורדנַײא ןשיװצ רדסּכ ןעמוק ןוא
 ןענַײז סָאװ ,ןעגנונַײשרעד ייווצ ןעװ .אֿפוג ןקורדנַײא יד טימ טַײצ ןייא ןיא
 רעד ןיא טרזחעגרעביא ןרעװ ,גנונעדרָא רעסיועג ַא ןיא ןעמוקעגרָאֿפ
 טסולֿפנַײאַאב רעירֿפ ןענַײז סָאװ ,ןװרעג ענעי ןלעװ ,גנונעדרא רעקיבלעז
 ענױזַא ןוא ;ןרעװ טסולֿפנַײאַאב לָאמַא רעדיװ ,גנַאגכרוד םעד ךרוד ןרָאװעג
 :ַאב רעטשרע רעד ןוֿפ ןעמוקַאב ןבָאה ייז סָאװ ,טעיצַאקיֿפידָאמ ערַאלוקעלָאמ
 ךרוד טרעסערגרַאֿפ ןרעו  ,ייז ךרוד ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא זיא סָאװ גנוגעוו
 :ַאב ַאוַא עדעי .געװ ןקיבלעז םעד רעביא גנוגעװַאב רעשייווצ רעד טָא
 טימ םכסה ַא ןיא ,עכלעװ ,גנורעדנע עלערוטקורטס ַא טכַאמ גנוגעו
 טניימ ,לטיּפַאק ןטנַײג ןיא ןרָאװעג ןבירשַאב ןיא סָאװ ,ץעזעג םעד
 ןעמוק סָאװ ןעגנוגעװַאב עלַא ןגעק דנַאטשרעדיװ םעד ןוֿפ גנורענעלקיַאֿפ ַא
 !,רעיונעג רעדָא) ןעגנוגעװַאב עקידרדסּכ יד טָא ןוֿפ גנוריפורג יד .רעטעּפש רָאֿפ
 םעד ןעמוקוצַײב טכױרברַאֿפ ןרעװ סָאװ ייז ןוֿפ ןלייט עקידנקריוו קידנעטש יד
 גנודניברַאֿפ רעקיטסַײג רעד ןוֿפ סָאמ יד ןוא הביס יד ןרעװ (דנַאטשרעדיװ
 יד ןלעװ טייצנשיווצ ןיא ,ןֿפַאש ןעגנונַײשרעד יד סָאװ ןקורדנַלא יד ןשיװצ
 ייֵז לו ,ענעי ןוֿפ ענעדײשרַאֿפ יװ ןענעקרעד רימ סָאװ ,ןעגנונילשרעד
 .רַאֿפ ןעגנודניברַאֿפ ערעייז ןבָאה ,ןטנעמעלע :וורענ ענעדײשרַאֿפ ןסולֿפנַײאַאב
 גנומָארטשסױא-ןוורענ יד ןוא ,ןטורשרַאמ ערעדנַא ף וא ןעגנוגעװַאב ךרוד ןטָארט
 טייקטיירג ַא טימ ןעמוקרָאֿפ ךיוא טעװ ןטורשרַאמ ערעדנַא יד ןוֿפ ןדעי ףיוא
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 גנורַאֿפרעד יד רעכלעו טימ ,טײקטֿפָא רעד וצ לענָאיצרָאּפָארּפ זיא סָאװ

 יד ןוֿפ עיצַאקיֿפיסַאלק יד .ןעגנוניײשרעד יד ןוֿפ גנודניברַאֿפ יד רעביא טרזח

 יד ןוֿפ עיצַאקיֿפיסַאלק רעד טימ טירט ןיא טירט ןייג רעבירעד זומ ןתוכַײש

 טמוקַאב ןעמ סָאװ ,ןעגנודניֿפמע עטשימעג יד טימ ןעמַאזוצ ,ןכַאז עקידתוכַײש

 טלעטש יז סָאװ ןתוכַײש עטשימעג יד ןענעק ,טלעװ רעכעלרעסיוא רעד ןוֿפ

 ןרעװ לָאז סע זַא םעד ןָא ,םזינַאגרָא םעד ףיוא קורדנַײא ןַא ןכַאמ טינ רָאֿפ

 רעקידנַאנַאכָאנ רעד טָא ךרוד ןוא .ייז ןוֿפ גנוריפורג ערעקיניײװ רעדָא רעמ ַא

 עכלעוו ,ןעגנוגעװַאב רעדָא ןעגנורעדנע ןוֿפ ןעמַאזוצ גנוריּפורג ןוא גנוריטרָאס

 ענעי טעברַאעגסױא הגרדהּב טרעװ ,עיצקנוֿפ :ןוורענ יד ןעמַאװצ ןלעטש

 יד ןעמַאצ טלעטש סָאװ ףָאטש ןוֿפ ןעמַאװצ גנוריפורג ןוא גנוריטרָאס

 ,רוטקורטס ..ןוורעג

 סיֹורַא בײהנָא ןוֿפ ךיז טזַײװ עיצולָאװע רעכעלטֿפַאשלעזעג ןיא ,8 8

 עכעלנצ-טיג יד ןוֿפ גנורעדנוּפָא יד ןוא עכעלנע יד ןוֿפ ןעמַאזוצ גנולמַאזנָא יד

 יז זַא ,ןעזעג ןבָאה רימ יװ ןֿפוא ןקיבלעז ןֿפױא ןטֿפערק עכעלרעסיוא ךרוד

 עבט ַא ןבָאה סעסַאר עכעלשטנעמ יד ,םיאורב עקירעדינ ןוֿפ סעּפורג ןשיווצ זיא

 יעבעל ערעדנַא ןוֿפ סעסַאר יד יװ ױזַא ,ןרירגעטניא ןוא ךיז ןריצנערעֿפיד וצ

 ,ןעמרָאֿפ עקיד

 ןוֿפ ןעגנוריפורג יד ןָא ןטלַאה ןוא ךרוד ןריֿפ עכלעוו ,ןטּפערק יד ןוֿפ

 ,ןטֿפערק עכעלרעסיוא ענעי ןרעװ ןֿפורעגנָא טשרעוצ ןענעק ,טייהשטנעמ רעד

 ,זַײּפש יד ןוא טַאמילק רעד ,ןעגנוגנידַאב עשיזיֿפ סלַא ןריציֿפיסַאלק רימ סָאװ

 רעדָא רעמ ןענַײז ,גנורעקלעֿפַאב רענעריובעגנַײא רעד רַאֿפ קיטסניג ןענַײז סָאװ

 ,לעטשֿפױנוצ ןכעלרעּפרעק םענעדײשרַאֿפ ַא ןוֿפ ןשטנעמ רַאֿפ ךעלדעש רעקינײװ

 :ענעק סעסַאר עקידנוֿפצ יד .דרע רעד ןוֿפ לייט ןטַײװ ַא ןוֿפ ןעמוק עכלעוו

 טינ ןעמוק יז בא :ןטנגעג עשיּפָארט יד ןיא טנענַאמרעּפ ןריטסיסקע טינ

 {רוד ןטײװצ םעד ןיא סיוא יז ןברַאטש ,רוד ןטשרע םעד ןיא ךַײלג םוא

 ןכעלטטניק םעד ךרוד רָאנ ןטלַאה ךיז יז ןענעק ,עידניא ןיא יװ ױזַא ןוא

 ףגָאז וצ טניימ סָאד .עיצַארגימע ןוא עיצַארגימיא רעקידנעטש ןוֿפ סעצָארּפ

 ןוֿפ רענױוװנַײא יד ףױא ךַײלג ןקריו סָאװ ,ןטֿפערק עכעלרעסיוא יד זַא

 טינ ןענַײז סָאװ ,ןעמעלַא ןסױטשוצסױרַא ץנעדנעט ַא ןבָאה ,טרָא ןסיוװעג ַא

 סָאװ ענעי ןוֿפ עיצַארגעטניא יד ןטלַאהֿפיױא ױזַא ןוא ,ּפיט ןסיװעג ַא ןוֿפ

 ,רעקלעֿפ עשיעפָארייא יד ןשיווצ יװ ,ּוװשרעדנַא םגה .ּפיט םעד ןוֿפ ָאי ןענַײז

 רָאֿפ טמוק סָאװ ,גנושימֿפיונוצ רעטנענַאמרעּפ ןוֿפ עמוס עסיוװעג ַא רימ ןעעז

 ןוֿפ סעסַאר ןשיװצ רָאֿפ טמוק סָאד זַא ,ץלַא רימ ןעעז ,םינֿפוא ערעדנַא ףיוא

 ירַאֿפ רעייז טינ וצ ןענײװעגוצ ךיז ןענעק סָאװ ,ןּפיט ענעדײשרַאֿפ רעייז טיג

 .ןעגנוגנידַאב ענעדייש
 יד טָא ןעגנערבוצסרַא ךיז ןקינײארַאֿפ סָאװ ,ןטֿפערק ערעדנַא יד

 סױרַא ךיז ןזַײװ סָאװ ,ןטֿפערק עקיטסַײג ענעי ןענַײז ,ןעגנוריפורג עלַאנָאיצַאנ
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 ,ןֹכַײלג רעייז ןוֿפ ערעדנַא וצ ןליֿפ ןשטנעמ סָאװ ,ןעגנויצוצ עשי ֿבורק יד ןיא
 יז ּוװ ןוא ,ענעגייא ערעייז וצ קירוצ ןעמוק ךעלטנייוועג ןליוו ןטנַארגימע
 ןטלַאה סָאװ רעדנעב יד לַײװ רָאנ סע זיא ,גנַאלרַאֿפ רעייז ךרוד טינ ןריֿפ
 ןעגנוווצעג ןענַײז סָאװ ,טֿפַאשלעזעג ןייא ןוֿפ ןלייט .קרַאטש וצ ןענַײז ןַײא יז
 ןשיוװצ סעינָאלָאק ךעלטנייוועג ןרימרָאֿפ ,טֿפַאשלעזעג רעדנַא ןַא ןיא ןבעל וצ
 ןענַײז עכלעוו ,סעסַאר .ענעגייא ערעייז ןטֿפַאשלעזעג עניילק -- רערעדנַא רעד
 :רַאֿפ וצ קירוצ ןצנעדנעט עקרַאטש סױרַא ןזַײװ ,ןרָאװעג ןסירעצ ךעלטסניק
 ןעגנויצוצ עקיטַײזנגעק יד ןוֿפ ךיז ןעמענ סָאװ ,ןעגנוריּפורג יד טָא ,ךיז ןקיניײא
 ןליּפשַײב יו ןרעװ טשטַײטעגסױא טינ גולֿפ ןיא ןענעק ,ןשטנעמ ענעגייא ןוֿפ
 ןענעק רעבָא ןתמא רעד ןיא ;ּפיצנירּפ םעניײמעגלַא ןטרעלקרעד ןביוא םעד ןוֿפ
 גנוטכיר רעד ןגעוו טדערעג ןבָאה רימ ןעוו .ןרעוו טשטַײטעגסײוא ױזַא ָאי יז
 ןשטנעמ סָאװ ,ןטייקיטעט יד זַא ,ןרָאװעג ןזיװַאב זיא ,(80 9) גנוגעװַאב ןוֿפ
 ןעגנוגעװַאב לָאמעלַא ןענַײז ,ןעגנורעדָאֿפ ערעייז ןקידירֿפַאב וצ ךרוד ןריֿפ
 :טימ ַא ןריזירעטקַארַאכ סָאװ ,ןליֿפעג יד .דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוֿפ סעיניל ןיא
 ;געטשלוֿפ רעייז ןגירק עכלעוו ,ןליֿפעג ןעגַײז ,עסָאר רענעבעגעג ַא ןוֿפ דילג
 --- צסַאר רענעי ןוֿפ רעדילגטימ ערעדנַא ןשיװצ רָאנ גנוקידירֿפַאב עקיד
 ןבָאה סָאװ ענעי טימ עיטַאּפמיס ןוֿפ זַײװליײט ךיז טמענ סָאװ ,גנוקידירֿפַאב ַא
 עטסַאּפעגוצ יד ןוֿפ סע ךיז טמענ רעבָא רקיִע רעד ,ןליֿפעג עקיבלעז יד
 .ןשרעה ןליֿפעג ענױזַא ּוװ ,סיוא ןסקַאװ עכלעוו ,ןעגנוגנידַאב עכעלטֿפַאשלעזעג
 ,ןגיוצעגוצ זיא טעטילַאנָאיצַאנ זיא סע רעּכלעװ ַא ןוֿפ רעגריב ַא ןעוו רעבירעד
 זַא ,ןוֿפרעד גנורעלקרעד יד זיא ,קלָאֿפ ןַײז ןוֿפ ערעדנַא וצ ,ןעעז רימ יו
 רעד ןיא םיא ןגעװַאב ,ןעגנַאלרַאֿפ ןָא ןֿפר רימ עכלעװ ,ןטֿפערק עסיוועג
 ךַײלג ,ןעגנוגעװַאב עכעלשטנעמ יװ ױזַא ,דנַאטשרעדיװ ןטסגנעלק ןוֿפ גנוטכיר
 ןוֿפ גנולײטרַאֿפ רעד ךרוד טמיטשַאב ןרעוו ,ןעגנוגעװַאב ערעדנַא עלַא יװ
 יעג טינ ןרעװ סָאװ ,סעסַאר ןוֿפ ןעגנוריּפורג ענױזַא זַא ,סיוא טמוק ,ןטֿפערק
 סָאװ ןטֿפערק ךרוד ןֿפַאשעג ןרעוו ,ןטֿפערק עכעלרעסיוא עקילעֿפוצ ךרוד ןֿפַאש
 .ןרעדנַא םעד ףיוא רענייא סיוא ןּביא ענלצנייא יד

 ,רימ ןעעז טֿפַאשלעזעג רעדעי ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד ןוֿפ ףױלרַאֿפ ןיא
 עקינייא ,םינֿפוא עכעלנע ףיוא טכַארבעגסױרַא ןרעװ ןעגנוריּפורג עכעלגע יו
 טסכעה יד רעבָא ,ןעגנוָיצוצ עכעלריטַאנ ערענעלק ןוֿפ סױרַא ןעמוק ייז ןוֿפ
 ,עיצַאזינַאגרָא עלעירטסודניא ןוא עשיטילָאּפ ַא ןעמַאזוצ ןלעטש עכלעוו ,עקיטכיוו
 ןטייקכעלגע יד ןעמעװ ַײב ,ןשטנעמ ןוֿפ גנוקיניײארַאֿפ רעד ןוֿפ סױרַא ןעמוק
 גנולצרעד טרָאװ סָאד קידנכיורבעג -- גנויצרעד ךרוד ןרָאװעג ןֿפַאשעג ןענַײז
 .ריב עכלעוו ךרוד ,ןסעצָארּפ עלַא םורַא טמענ סָאװ ,ןעניז ןטסטיירב ןַײז ןיא
 ןגיוצרעד ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ ,סעיצקנוֿפ עלעיצעּפס רַאֿפ טמערוֿפעג ןרעוו רעג
 :סיוא ךיז טָאה סע ןעמעוו ַײב ןשטנעמ ןענַײז ,טעברַא עשיזיֿפ ןוט וצ ןרָאװעג
 ןוא טלקנוטרַאֿפ עכלעוו טייקכעלנע ןַא -- טייקכעלנע עסיוועג ַא טעברַאעג
 עכעלריטַאג ערעייז ,ןטייק;עֿפ:טײקיטעט ערעייז ןוֿפ טרּפ ןיא ,טקירדרעטנוא
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 -ַאב ןבָאה ,טעברַא רעקיטסַײג רַאֿפ ןרָאװעג ןגיוצרעד ןענַײז סָאװ יד ,םיקוליח
 -עג סלַא ייז טכַאמ סָאװ ,טֿפַאשגײמעג:רעטקַארַאכ ערעדנַא עסיוועג ַא ןעמוק

 ענעי וצ רעדייא ,ערעדנַא יד וצ ענייא ךעלנע רעמ ענלצנייא עכעלטֿפַאשלעז

 ןעמוק סע ןוא ,ןעגנוקיטֿפעשַאב עשיזיֿפ רַאֿפ ןרָאװעג ןגיוצרעד ןענַײז טכלעוו

 עטריֿפעגנַײא ךעלטסניק עקיזָאד יד ןכערּפשטנַא סָאװ ,ןעגנוריּפורג:ןסַאלק ףיוא

 ,ןטייקכעלנע
 .ַאב רעמ ליֿפ יד ןשיװצ רָאֿפ ןעמוק ןעגנוריּפורג עטמיטשַאב רעמ ליֿפ

 ןרָאװעג ןגיוצרעד ןענַײז עכלעװ ,סַאלק ַא ןוֿפ רעדילגטימ עטרילימיסַא טמיטש
 טעברַא רעייז ןוֿפ ןעגנוגנידַאב עקיטיינ יד ּוװ וליֿפַא .עיסעֿפָארּפ ןייא רַאֿפ

 ןשיװצ טֿפערט סָאד יװ ,טרָא ןייא ןיא עיצַארטנעצנָאק ןייק טינ טזָאלרעד

 ?םידחַאל עניילק ַײב ,רעלדנעה ןשיװצ ,רעיוב ןוא רערעיומ ייב ,תוכָאלמ.ילעב

 טינ ןלעֿפ ןגעװטסעדנוֿפ ; םיריוטקָאד ַײּב ,עלענָאיסעֿפָארּפ ןשיװצ ןוא רעמערק

 :ָאטַא, ןֹוא "רעמערק ןוֿפ ןטֿפַאשלעזעג ,"רעטעברַא:וב ןוֿפ ןענײארַאֿפ , ןייק

 עטרילימיסַא ךעלטסניק יד זַא ,ץַײװַאב סָאװ ,"םיריױטקָאד ןוֿפ סעיצַאיצ

 ,ּוװ ןוא .ץזָאלרעד ןדנַאטשמוא יד לֿפיו ףיוא ,טרירגעטניא ןרעוו רעגריב

 ,טינ ןרעדָאֿפ סעיצקנוֿפ ערעיײז סָאװ ,ןטנַאקירבַאֿפ סַאלק םעד ַײב ונַײהד

 רעמ ץלַא ןגעװטסעדנוֿפ יז ןרעװ ,רעטרע ערעדנוזַאב ןיא ןבעל ןלָאז יז

 טײקטמיטשַאב יד רעסערג טרעוו אליממ ןוא ;רעטרע עלעיצעּפס ןיא טריגערגַא
 ,ןעגנוליײטנַײא עלעירטסודניא יד ןוֿפ

 קידגטכַארטַאב ,ןעגנוריּפורג יד טָא ןוֿפ תוביס יד ןכוז רימ ביוא ,רעטציא

 .לעז םעד וצ קירוצ רימ ןעמוק ,גנוגעװַאב ןוא טֿפַארק ןוֿפ ןטַאטלוזער יװ יז

 ןֿפַאשעג טרעוו סָאװ ,טייקכעלנע יד טָא .רעירֿפ יװ ּפיצנירּפ םעניײמעגלַא ןקיב

 יד סָאװ טײק;עֿפ ַא זיא ,גנו;צרעד ךרוד סַאלקרעטנוא רעדָא סַאלק ןדעי ןיא

 סָאד ,םינֿפוא עכַײלג ףיוא ןטיונ ערעייז ןקידירֿפַאב וצ ןעמוקַאב רעדילגטימ

 ,ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא שטנעמ רעדעי רעכלעוו וצ ,גנוקיטֿפעשַאב יד ,טסייה

 ,ןרָאװעג ןגיוצרעד ױזַא ךיוא ןענַײז סָאװ ,ערעדנַא רַאֿפ ןוא ,םיא רַאֿפ זיא

 טבַײרט סָאװ קורד םעד רעטנוא ,רעבירעד ,דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוֿפ עיגיל ַא

 עכעלטֿפַאשלעזעג עטריציֿפידָאמ ךעלנע יד ןענַײז ,טייקיטעט ַא וצ ןשטנעמ עלַא

 עכעלנע ןיא ןייג וצ ץנעדנעט ַא ןבָאה ןוא טסולֿפנַײאַאב ךעלנע ענלצנייא

 ,ןטייקכעלמיטנגייא עשיזיֿפ ענַײז ךרוד סָאװ ,טרָא ןַא ָאד ןיא סע בוא ,םיכרד

 טעברַאעגסױא ןטרָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטייקכעלמיטנגייא ערעדנַא ךרוד רעדָא

 :עג ַא ּוװ ץַאלּפ ַא ןרָאװעג זיא ,גנולקיװטנַא רעכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ ךשמ ןיא

 -יװ רעקינײװ ןטרָאד טנגעגַאב טייקיטעט רעלעירטסודניא ןוֿפ טרָאס רעסיוו

 ?כיר רעד ןוֿפ ץעזעג םעד ןוֿפ ןעגנורדעג זיא .ּוװשרעדנַא רעדייא דנַאטשרעד

 טסַאּפעגוצ ןענַײז עטלעוו ,ןלייט עכעלטֿפַאשלעזעג ענעי זַא ,גנוגעװַאב ןוֿפ גנוט

 ןגעװַאב ךיז ןלעװ ,טייקיטעט רעלעירטסודניא טרָאס םעד טָא רַאֿפ ןרָאװעג

 .טרירגעטניא ןטרָאד ןרעװ רעדָא ,ץַאלּפ םעד טָא וצ

 ףיוא ךַײט ַא ֹוצ ןבורגנזַײא ןוא ןליוק ןוֿפ טײקטנעָאנ יד ש"בצ בוא
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 ןיא ןורתי ןסיװעג ַא לָאגזַאלג טָאטש רעד טיג ,ןֿפיש ןבַײרט ןעק ןעמ ןכלעוו
 .ָארּפ וצ ךיז טרעדָאֿפ סָאװ ,טעברַא עצנַאג יד ביוא -- ןֿפיש עגרעזַײא ןעיוב
 רעקינײװ זיא ,רעדיילק ןוא זַײּפש ןיא ףערטַאב ריא ןגירק ןוא ףיש ַאזַא ןריצוד
 ענרעזַײא ןופ סרעיוב ןוֿפ עיצַארטנעצנָאק ַא טרעוו ,ּוװשרעדנַא רעדייא טרָאד
 ןרָאבעג זיא סָאװ גנורעקלעֿפַאב יד ןטרָאד קידנטלַאה רעדָא ,וָאגזַאלג ןיא ןֿפיש
 סָאװ יד ןוֿפ עיצַארגימיא ךרוד רעדָא ,ןֿפיש ענרעזַײא ןוֿפ גנויוב רעד רַאֿפ
 .גָאק ַא -- ןעלטימ עדייב ךרוד רעדָא ,ּוװשרעדנַא ַײברעד טקיטֿפעשַאב ןענַײז
 ןטלָאװ ןטנגעג ערעדנַא יד ןעװ ,ןעוועג רעקיטנעק ךָאנ טלָאװ סָאװ עיצַארטנעצ
 .ָאֹד תולעמ יד טימ סיוא ךיז ןכַײלג סָאװ ,תולעמ ערעדנַא ןטָאבעגנָא טינ
 טָאטשנָא עשירחוס ַא זיא גנוקיטֿפעשַאב יד ּוװ ,סיוא טלַאה ּפיצנירּפ רעד
 ,"עטנעצ :לדנַאה ןיא ןעמַאזוצ ךיז ןבַײלק סרעלקעמ - סעיצקַא .רעװיטקודָארּפ ַא
 .קנוֿפ ערעייז ןריֿפוצסױא ןכַאמ ןֿפרַאד ייז סָאװ ,גנוגנערטשנָא עמוס יד לַײװ
 ערעדנַא ןיא רעדייא ָאד ערענעלק ַא זיא ,ןטיֿפָארּפ ערעַײיז ןעמוקַאב ןוא סעיצ
 ,טרָא ןַא ןרָאװעג סע זיא ,עזרעב ַא ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא סע ןעװ ,ןטנגעג
 ןוֿפ ךרד םעד קידנכוז ןוא ,דנַאטשרעדיװ רעקינײװ ןעמוקַײב ףרַאד ןעמ ּוװ
 .ץַאלּפ םעד טָא םורַא ךיז ייז ןריגערגַא דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק

 :עג ַא ןעמַאזוצ ןלעטש סָאװ ,ןלייטלצנייא ענױזַא לב זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע
 ןזומ ,יײז ןגעװַאב סָאװ יד יװ ,ןטֿפערק עטלקיװרַאֿפ ענױזַא ַײב ןוא ,טֿפַאשלעז
 .גָאלּפרַאֿפ רעמ ךס ַא ןַײז ןעגנורעדנוװּפָא ןוא ןעגנובַײלקּפָא ענעמוקעגסױרַא יד
 טכַארטַאב ןבָאה רימ סָאװ יד רעדייא ,טמיטשַאב רעקינייװ ךס ַא רעדָא טרעט
 סָאװ ,ןטייקיסעמלגערמוא ךס ַא ןזַײװֿפױא ןעק ןעמ וליֿפַא ביוא רעבָא ,רעירֿפ
 טזַײװַאּב ,ץעזעג םענעבעגעגנָא םעד וצ ךּפיהל ןעייג ייז יװ גולֿפ ןיא סיוא ןעעז
 ןוֿפ סעיצַארטסוליא ערענַײֿפ זיולב ןענַײז ייז זַא ,ייז ןוֿפ גנושרָאֿפסױא ערעיונעג ַא
 ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןענַײז ןטייקכעלנע סנשטנעמ יד יװ ױזַא םערָאװ .ץעזעג םעד
 ןַארַאֿפ ןענַײז סע ,ןעגנוריּפורג ןטרָאס ענעדײשרַאֿפ וצ ןריֿפ סע זומ .,ןטרָאס
 ןענַײז סָאװ ןטייקכעלנע ,קַאמשעג ןוֿפ ןטייקכעלגע ,גנומיטש ןוֿפ ןטייקכעלנע
 :סַאלק ןוֿפ ןעמוק סָאװ ןטייקכעלנע ,רוטלוק רעלעוטקעלעטניא ןוֿפ ןֿפַאשעג
 קוק ַא רָאנ ףרַאד ןעמ ןוא ;ןליֿפעג עשיטילָאּפ ןוֿפ ןטייקכעלנע .,גנולצרעד
 רַאֿפ סעיצַאיצָאסַא יד ףױא ,סעטסַאק ןיא ןעגנולייטעצ יד ףיוא ןוט
 טזעיגילער יד ףיוא ,ןליצ עשיטסיטרַא ןוא עכעלטֿפַאשנסיװ  ,עשיּפָארטנַאליֿפ
 ןימ רעסיװעג ַא זַא ,ןעזוצנַײא ,סעקילק עכעלטֿפַאשלעזעג ןוא ןעיײטרַאּפ
 רעייז טמיטשַאב טֿפַאשרעּפרעק רעדעי ןוֿפ רעדילגטימ יד ןשיװצ טייקכעלנע
 ,גנוקינײארַאֿפ

 ןציירק ייז סָאװ םעד ןרוד ,ןסעצָארּפ עקידנריּפורג ענעדײשרַאֿפ יד
 ,םוינָאגַאטנַא ןטקערידמוא רעייז ךרוד טֿפָא ןוא ,ערעדנַא יד ענייא רעביא
 ןזָאלרעד ןוא ןרעדנַא םעד ףיוא טָאה רענייא סָאװ ןעגנוקריוו יד ייז ןעלקנוטרַאֿפ
 יד ןעמוק ןוֿפרעד .ןרירגעטניא ןצנַאג ןיא ךיז סַאלק ןטריצנערעֿפיד ןייק טינ
 ןיא טָאה ןעמ רעבָא בוא .טנָאמרעד ןבָאה רימ סָאװ .ןטייקיסעמלגערמוא
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 יד זַא ,ןעזנַײא ןעמ טעװ ,טײקידנעטשלוֿפ:טינ ןוֿפ הביס יד טָא ןעניז

 יװ ,ּפיצנירּפ ןקיבלעז םעד ןצנַאג ןיא ןגלָאֿפ סעיצַאגערגַא עכעלטֿפַאשלעזעג

 עכעלרעסיוא ךרוד ַײס זַא ,ןזַײװַאב טעװ זילַאנַא ןַא ,סעיצַאגערגַא ערעדנַא עלַא

 ןעניז ןסיועג ַא ןיא ןענעק רימ סָאװ םעד ךרוד ַײס ,ןטֿפערק עקילעפוצ

 טכַארבעגסױרַא לָאמעלַא ןרעװ ,טעטירָאלָאּפ עקיטַײזנגעק ַא יװ ןטכַארטַאב

 רעדָא ןבָאה עכלעװ ,ןלייטלצנייש ענעי ןוֿפ סעיצַאגערגַא טֿפַאשלעזעג ַא ןיא

 ןֿפַאשעג זיא סָאװ טייקכעלנע ןַא רעדָא ,ךיז ןשיװצ טייקכעלנע עכעלריטַאנ ַא

 ,גנולצרעד ךרוד ןרָאװעג

 .רַאֿפ ליֿפ ױזַא ףיֹוא זיא סָאװ ,תמא רענײמעגלַא רעד טָא ןעק .169 8

 טימ םענייא ןיא ,ןרעװ טריֿפעגסױרַא ,ןרָאװעג טרירטסוליא םינֿפוא ענעדייש

 בייאצָא ןיא גנורעלקרעד יד !טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד ןוֿפ ,עקידרעירֿפ יד

 ןעק רע וצ ,סולש םוצ רעזעל יד טריֿפעג ןבָאה אמתסמ טעװ לטיּפַאק םענוֿפ

 .ןרעװ טריֿפעגסױרַא ױזַא

 ןענַײז ,ןרָאװעג ןעמונעגנַײרַא ןענַײז סָאװ ,טעיציזָאּפָארּפ עטקַארטסבַא יד

 ןַא ֹוצ ןֿפרָאװעגרעטנזא ןענַײז סָאװ ,ןלייט עכַײלג זַא ,פנטשרע --- :יד טָא

 ןגעװַאב ךיז ןלעװ ,ייז ןיא גנוגעװַאב ןֿפַאש ןעק סָאװ טֿפַארק רעקימרָאֿפנײא

 ,ןלייט עכַײלג זַא ,סנטייװצ ,גנוטכיר רעקיבלעז רעד ןיא ןדַארג עכַײלג ףיוא

 ןֿפַאש ןענעק סָאװ ןטֿפערק עכַײלג ןייק טיג וצ טצעזעגסיוא ןענַײז ייז בוא

 ןגעװַאב ךיז ץלעװ יז -- ןדײשרַאֿפ ןגעװַאב ךיז ןלעװ  ,ייז ןיא גנוגעװַאב

 רעד ןיא ןדַארג ענעדײשרַאֿפ ףיוא רעדָא ןעגנוטכיר ענעדײשרַאֿפ ןיא רעדָא

 סע עכלעװ ףױא ,ןלײט עכַײלג ןייק טיג זַא ,סנטירד .גנוטכיר רעקיבלעז

 ךיז ןלעװ ,ייז ןיא גנונעװַאב ןכַאמ ןעק סָאװ טֿפַארק עקימרָאֿפנײא ןַא טקריוו

 ףרַאֿפ ףױא רצדָא ,ןעגנוטכיר ענעדײשרַאֿפ ןיא רעדָא --- ןדײשרַאֿפ ןגעװַאב

 עכעלרעסיוא יד זַא ,סנטרעפ .גנוטכיר רעקיבלעז רעד ןיא ןדַארג ענעדייש

 ןטֿפערק עכַײלג :םינֿפוא עכעלנע ףיוא טסולֿפנַײאַאב ןרעוו ןזומ אּפוג ןטֿפערק

 ןרעװ טריציֿפידָאמ ןֿפוא ןכעלנע ןַא ףיוא ןזומ ןלייט עכַײלג ףיוא ןלַאֿפ סָאװ

 ,ןלייט עכַײלג ףיוא ןלַאֿפ סָאװ ןטֿפערק עכַײלג ןייק טינ ;טקילֿפנָאק םעד ךרוד

 טינ ףיוא ןלַאֿפ טָאװ ןטֿפערק עכַײלג ןוא ;ןרעװ טריציֿפידָאמ ךעלנע:טינ ןזומ

 :ָאּפָארּפ יד טָא .ןרעװ טריציֿפידָאמ ךעלנעיטינ ךיוא ןזומ ---ןלייט עכַײלג ןייק

 עלַא יז .םרָאֿפ רעטקַארטסבַא רעמ ךָאנ ַא וצ ןריצודער ןעמ ןעק סעיציז

 טֿפַארק ןוֿפ ןעגנוקריוונגעק ןוא ןעגנוקריוו יד ןיא זַא --- ךַאז ןייא ןעניימ

 חרכהב ןרָאטקַאֿפ יד ןוֿפ זיא סע ןכלעוו ןיא טײקכַײלגמוא ןַא טכַאמ ףָאטש ןוא

 ;מוא ןייק ָאטינ זיא סע ּבוא זַא ןוא ;ןעגנוקריוו יד ןיא טײקכַײלגמוא ןַא

 ,עבַײלג ןַײז ןעגנוקריוו יד ןזומ ,ןרָאטקַאּפ יד ןוֿפ םענייא ןיא טײקכַײלג

 יד טָא ןוֿפ .טייקיגנעהּפָא עטקצריד יד טרעװ עיצַאזילַארענעג ָאזַא טימ

 ,ןטֿפערק ײװצ עדעי .רָאלק ץנַאג טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד ןוֿפ סעיציזָאּפָארּפ

 רעדָא רעטנוא ךיז ןדייש סָאװ ןטֿפערק ןענַײז ,עכַײלג ןייק טינ ןענַײז סָאװ
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 ,ןטקנֹוּפ עדייב ןיא רעדָא ,ןעגנוטכיר ערעייז ןיא רעדָא ,סעמוס ערעייז ןיא

 -ער יד ןָא ןֿפור רעקיטַאמעטַאמ יד סָאװ םעד ךרוד ןרעװ ןזיװַאב ןעק סע ןוא

 םענייא ןיא סָאװ םעד ןיא טיײטשַאב קוליח רעד טָא זַא ,ןטֿפערק ןוֿפ עיצולָאז

 סָאד .ןרעדנַא םעד ןיא ָאטינ זיא עכלעוו ,טֿפַארק עסיוועג ַא ךיז טניֿפעג

 ,גָאװ ,סיירג ןיא עכַײלג ןייק טינ ןענַײז סָאװ ,ףָאטש ןוֿפ ןלייט ייווצ עדעי ןכַײלג

 ןייק טינ יװ זדנוא וצ טסּוװַאב ןַײז ןענעק ,טֿפַאשנגיײא רעדנַא רעדָא םרָאֿפ

 ןַא ןכַאמ עכלעוו ,ןטֿפערק יד ןיא טײקכַײלגמוא רעסיוועג ַא ךרוד רָאנ עכַײלג

 יד טָא ךיוא טײטשַאב רעבירעד ןוא ;ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא ףיוא קורדנַײא

 ןטֿפערק רעדָא טֿפַארק ַא ָאד זיא םענייא ןיא סָאװ ,םעד ןוֿפ טייקכַײלגמוא

 .גיימעג רעד ןיא סָאד יו ױזַא ,זיא .,ןרעדנַא םעד ןיא ָאטינ ןענַײז סָאװ
 :רַאֿפמוא רעד ןיא סָאװ ,ןטײקכַײלגמוא יד טָא ןוֿפ רעטקַארַאכ רעכעלטֿפַאש

 יד ביוא ,ןטֿפערק עכעלרעסיוא יד ןיא טײקכַײלגמוא עדעי !סולש רעכעלדַלמ |

 יד ןשיװצ קוליח ַא ןֿפַאש ןזומ ,עכַײלג ןענַײז ןקריוו ייז עכלעוו ףיוא ןכַאז

 ןייק טֿפַאוק עלעיצנערעֿפיד יד ךָאד טכַאמ ,טינ ביוא םערָאװ ; ןעגנוקריוו

 יד ןיא טייקכַײלגמוא עדעי .טינ םויק ןייק טָאה טֿפַארק ןוא ,טינ גנוקריוו

 ןומ ,עכַײלג ןענַײז ןטֿפערק עכעלרעסיוא יד ּוװ ,טקריװַאב ןרעװ סָאװ ןכאז

 ?עפיד יד ךָאד טכַאמ ,טינ ביוא םערָאװ ,ןעגנוקריוו יד ןשיוװצ קוליח ַא ןֿפַאש

 גנוקריוו ןייק ,עכַײלג ןייק טינ ןרעוװ ןכַאז יד רעכלעוו ךרוד ,טֿפַארק עלעיצנער

 סָאװ ןטֿפערק יד ביוא ,טרעקרַאֿפ תעב ,טינ םויק ןייק טָאה טֿפַארק ןוא ,טינ

 ןעגנוקריוו יד ןזומ ,עכַײלג ןענַײז ,ןקריוו ייז סָאװ ףיוא ןכַאז יד ןוא ,ןקריוו

 ןרעװ ןֿפַאשעג גנוקריו עלעיצנערעֿפיד ַא ןעק ,טיג ביוא םערָאװ ;עכַײלג ןַײז

 .טינ םויק ןייק טָאה טֿפַארק ןוא ,הביס רעלעיצנערעפיד ַא ןָא

 ןוֿפ ןסולש עקידנעװטיונ ןענַײז ןתמא ענײמעגלַא יד טָא יװ ױזַא זיא

 ןענַײז סָאװ ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ-רעדיװ עלַא יד ןענַײז ,טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד

 ןיא עיצולָאװע ןריזירעטקַארַאכ סָאװ עגױזַא יװ ,ןרָאװעג ןענוֿפעגסױא ןביוא

 ענױזַא .טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד ןוֿפ ןסולש ךיוא ,סעזַאֿפ ענעדײשרַאֿפ עריא

 ןֿפַאש סָאװ ,טַאגערגַא ןַא ףיוא ןטֿפערק עקידנקריוו טנענַאמרעּפ יד ןוֿפ ןלייט

 ,ןעגנוריפורג יד ןטעּברַאסיױא ןזומ ,ןלייט ענַײז ןיא ןעגנוגעוװַאב עקידװעריּפש

 סָאװ ,ןלייטלצנייא עטשימעג יד ןוֿפ בא .ןעעז רימ יװ ,רָאֿפ ןעמוק עכלעוו

 ייז סָאװ ןעגנוגעװַאב ןטרָאס עכַײלג יד ןבָאה ,טַאגערגַא ַאזַא ףיונוצ ןלעטש

 .ַאב ןלייטלצנייא טרָאס רעדנַא ןַא תעב ,טֿפַארק רעקימרָאֿפנײא ןַא ןוֿפ ןגירק

 ןענַײז סָאװ ,םינֿפוא ףיוא טֿפַארק רעקימרָאֿפנײא רעקיזָאד רעד ךרוד ךיז ןגעוו
 ןטשרע םעד ןגעװַאב סָאװ ,םינֿפוא יד וצ ךַײלג טינ רעקינייװ רעדָא רעמ
 .לצנייא יד ביוא .ןרירגעטניא ןוא ןרעדנוזּפָא ךיז ןטרָאס עדייב יד ןזומ ,טרָאס

 י'עצ ַא טרעװ ,עכַײלג ןייק טינ ןענַײז ןטֿפערק יד .ןוא ,עכַײלג ןענַײז ןלייט

 ױזַא טָא ,קיטיינ ױזַא טקנוּפ ןלייטלצנייא עטקריװַאב ןדײשרַאֿפ יד ןוֿפ גנולייט

 רעד טָא תמחמ ,םוטעמוא ןעעז רימ סָאװ גנוריּפורג עקיטנעק יד סױרַא טמוק

 יגעמ ַא ךָאנ טבַײלב סע ןמז לֹּכ ,ןדײשטנַא ךעמ ץלַא טרעוו סָאװ ,גנוריּפורג
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 :ליֿפ וצ טײקימרָאֿפנײא ןוֿפ גנורעדנע יד טרעװ .,ןרעסערגרַאֿפ וצ יז טייקכעל
 ןתֹוכַײש יד ןיא טײקרָאלקטינ ןוֿפ גנורעדנע ןַא ךרוד טײלגַאב טײקימרָאֿפ
 ןבָאה רימ יװ יֹוזַא ,ןלייט יד ןֹוֿפ ןתוכַײש יד ןיא טיײקרָאלק וצ ןלייט ןוֿפ
 ;ןדײשרַאֿפ ַא ףיוא ןקיטרַאניײא םעד ןוֿפ גנולדנַאװרַאֿפ יד זַא ,ןעזעג רעירֿפ
 רעכעה טייטש סָאװ תמא ןטסֿפיט םעד ןוֿפ ןעגנירדסורַא ךיז טזָאל ןקיטרַא
 םעד ןוֿפ ןעגנירדסיורַא ןעק ןעמ זַא ,ָאד רימ ןעצז ױזַא ,ןזַײװַאב עלַא ןוֿפ
 :ַאב ַא וצ טײקיטרַאניײא רעטמיטשַאבמוא ןוֿפ גנולדנַאװרַאֿפ יד תמא ןקיבלעז
 .טײקיטרַאנדײשרַאֿפ רעטמיטש



 לטיּפַאק רעטסקיצנַאווצ ןֹוא ייווצ

 (עיצַארביליװקע) גָאװכַײלג ןיא ןעמוק סָאד

 ,קיביײיא ןיגנָא ייז ןלעװ ?ןעגנורעדנע יד זָא ןריֿפ ןיהּוװ זיא ,170 8

 ירַאֿפ ןיא ןרעסערגרַאֿפ ךיז ןכַאז ןענעק ?ייז וצ ףוס ַא ןעמוק טעװ סע רעדָא

 יד עכלעװ ,הגרדמ ַא ןַײז ןומ סע רעדָא !םימלוע ימלועל טײקיטרַאנדייש

 ?ןייגרעבירַא טינ ןעק גנוגעװַאב ןוא ףָאטש ןוֿפ עיצַארגעטניא ןוא עיצַאיצנערעֿפיד

 םעד ןיא ןייגוצנָא גנולדנַאװרַאֿפ רעלַאסרעװינוא רעד טָא רַאֿפ ךעלגעמ סע זיא

 ,דנַאטשוצ ןטצעל ַא וצ טייג סע רעדָא ?ףוס ַא ןָא גנַאג םענײמעגלַא ןקיכלעז

 ?טרָאס ןקיבלעז םעד ןוֿפ ןעגנורעדנע עקידרעטַײװ ןייק טינ טזָאלרעד טָאװ

 טָא ןוֿפ ןטֿפלעה עטיײװצ יד ןעמענוצנָא ןעגנּוװצעג ךעלדַײמרַאֿפמוא ןענַײז רימ

 יַאב רימ ַײס ,ןסעצָארּפ עטערקנָאק יד ףיוא ןקוק רימ ייס .סעװיטַאנרעטלַא יד

 עיצילָאװע זַא ,ךַײלגוצ סיוא רימ ןעניֿפעג ,טקַארטסבַא ןיא ענַארֿפ יד ןטכַארט

 .ןײגרעבירַא טינ םיא ןעק יז סָאװ ,ץענערג ַא טָאה

 ,ודנוא םורַא רָאֿפ ןעמוק סָאװ ,ףָאטש ןוֿפ ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ:רעדיװ יד

 ,ןעגנוגעװַאב יד ןוֿפ גנוטײרּפשעצ רעד ךרוד סולשּפָא ןַא וצ קידנעטש ןעמוק

 ןַײז ןוֿפ ןלייט ּפָא טיג ךיז טלקַײק סָאװ ןייטש רעד .סױרַא ייז ןֿפור עכלעוו
 ,קָור ןייטש רע טבַײלב ףוסל ןוא ,ּפָא טּפַאלק רע סָאװ ןכַאז יד וצ טעּפמיא

 ןגָאלשעגּפָא טָאה רע סָאװ ןכַאז ענעדײשרַאֿפ יד קַיור ךיוא ןבַײלב סע יװ
 ירעבייא םעד רעביא טניר ןוא סנקלָאװ יד ןוֿפ ּפָארַא טלַאֿפ סָאװ רעסַאװ סָאד
 ןָא ךיז טבַײלק סע ןיב ,ןַאלֿפ ןקירעדינ ַא וצ קידנֿפױל ,דרע רעד ןוֿפ ךַאלֿפ
 ןוֿפ דנַאטשרעדיװ םעד ךרוד טלעטשענּפָא ףוסל טרעװ ,ןכַײט ןוא ךעלכַײט ןיא

 ןיא .ךַאלֿפ ןטסקירעדינ םעד טכיירגרעד ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןרעסַאװ ערעדנַא

 ירַאֿפ ,ןרעסַאװ יד ןוֿפ טיימרָאֿפ ךיז טָאה סָאװ ,םי ןיא רעדָא ערעזָא רעד

 םענעֿפרָאװעגנַײרַא ןַא ןוֿפ רעדָא ,טניוװ ןוֿפ גנורעדורֿפױא עדעי ךיז טײױּפש

 יז רעטיירב סָאװ ,רעקינייװ ץלַא ןרעו עכלעוו ,סעילַאװכ ןיא ,רעּפרעק ןטרַאה
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 ןרעװ טָאװ ,ןעגנוגעװַאב ןיא גיוא ןוֿפ ךיז ייז ןרילרַאֿפ זלװכעלסיב ןוא ,ןרעוו
 סָאװ ,ּפַאלק רעד .גערב םַײּב ןכַאז יד ןיא ןוא טֿפול רעד ןיא ןבעגעגרעביא
 עריא ךרוד טלדנַאװרַאֿפ טרעוו ,ףרַאה ַא ןוֿפ ענורטס רעד טיג רעליּפש רעד

 ןוא ,ןטַײז עלַא ףיוא סיוא ךיז ןטיײרּפש סָאװ סעילַאװכטֿפול ןוא סעיצַארביוװ

 ךעלקרעמַאבמוא דלַאב יז ןרעוו ,גנוטײרּפשסיױא רעד ךרוד רעכַאװש קידנרעוו
 ךיוא ױזַא .םיור ןיא סיוא ךיז ןלַארטש סָאװ סעילַאװכציה קידנֿפַאש ,ּפָא ןברַאטש ןוא

 ןיא ןוא ,רעַײֿפ ןוֿפ סױרַא ןלַאֿפ סָאװ ,ןליוק עטנערבעגסיוא יד ןיא רימ ןעעז
 ןוֿפ ןֿפרָאװעגסױרַא טרעוװ סָאװ ,עװַאל רענעצלָאמשעצ ןוֿפ סעסַאמ עסיורג יד

 ,ץיה סלַא טנַאקַאב זדנוא זיא סָאװ ,גנורעדורעצ ערַאלוקעלָאמ יד זַא ,ןַאקלוװ ַא
 טינ לָאז ץיה עמוס יד סיורג יװ זַא ױזַא ,גנולַארטשסיױא ךרוד ךיז טײרּפשעצ

 דַארג ןקיבלעז םעד וצ זיב ןלַאֿפרעטנורַא ךעלדַײמרַאֿפמוא ףוס םוצ יז זֹומ ,ןַײז
 רימ סָאװ ,ןטײקיטעט יד בוא ןוא .ןכַאז עקימורַא יד ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ
 ייז זַא ,ץלַא רימ ןעניֿפעג ,עשימעכ רעדָא עשירטקעלע ןענַײז ,ןטכַארטַאּב

 ,ןעגנוגעוװַאב עקידוװעריּפש-טינ רעדָא עקידװעריּפש ןֿפַאש ןוא סיוא ךיז ןטעברַא

 .ור ןוֿפ דנַאטשוצ ַא טמוק סע ףוס לֹּכ ףוס זיב ,רעירֿפ יװ טײרּפשעצ ןרעוו סָאװ

 סױרַא ךיז טזַײװ סָאװ ,סעצָארּפ םעד ןוֿפ גנורעלקרעד עטסטנעָאנ יד
 ןבָאה רימ סָאװ ,טקַאֿפ םעד ןיא טגיל ,ןעמרָאֿפ ענעדײשרַאֿפ יד טָא רעטנוא

 ןעגנוגעװַאב זַא ,ןעגנוקריוו ןוֿפ גנוכַאֿפליֿפרַאֿפ יד קידנעלדנַאהַאב טדערעגמורַא

 ןיא --- יד ןוא ,ןעגנוגעוװַאב עקידנעײגרעדנַאנוֿפ ןיא טזײלעגֿפױא קידנעטש ןרעצוו

 טבַײרט ןייטש רעקידנעלקַײק רעד .ןעגנוגעװַאב עקידנעײגרעדנַאנוֿפ רעדיװ
 סָאװ ,ןעגנוטכיר ןיא ,ןָא טּפַאלק רע סָאװ ,ךעלדנייטש ערענעלק יד קעװַא
 ייֵז ןוא ,גנוטכיר רענעגייא ןַײז ןוֿפ רעקינייו רעדָא רעמ רעטנוא ךיז ןדייש

 ןיא גנוגעװַאב ַא טכַאמ ,ּפָא ןּפַאלק ייז סָאװ ןכַאז יד טימ עקיבלעז סָאד ןעוט
 21לַארטשסיוא ןיא ןייגעצ דלַאב גנוגעװַאב יד ךיז טעװ ,טֿפול ןיא רעדָא רעסַאװ

 רעסיוועג ַא ןיא קורד ןוֿפ ןֿפַאשעג טרעװ סָאװ ,ץיה יד ,ןעגנוגעװַאב עקיד
 ךיוא ןעוט ױזַא ןוא ,ןעגנוטכיר עלַא ןיא סעילַאװכ ךרוד ךיז טײרּפשעצ ,גנוטכיר

 טניימ סָאד ,ןֿפוא ןקיבלעז םעד ףיוא ןֿפַאשעג ןרעוו סָאװ ,עירטקעלע ןוא טכיל

 ;ןעגנולייטעצ-רעטנוא ןוא ןעגנולייטעצ ךרוד ןכַאמ ןעגנוגעװַאב יד זַא ,ןגָאז וצ
 עקַאט ייז ןרעװ ,ץענערג ַא ןָא סעצָארּפ םעד טָא רעטַײװ קידנכַאמכרוד ןוא
 עקידװעריּפש : טינ וצ טריצודער זַײװכעלסיּב רעבָא ,ןרָאלרַאֿפ טינ לָאמ ןייק

 ,ןעגנוגעװַאב
 ,גָאװכַײלג ַא ןיא ןעמוק וצ סערגָארּפ ַא ָאד זיא ,סע טסייה ,ןלַאֿפ עלַא ןיא

 טגנערב סָאװ ,ןטֿפערק עשירענגעק ןוֿפ ץנעטסיסקצ-ןעמַאזוצ עלַאסרעװינוא יד

 ,םטיר ןוֿפ טײקנײמעגלַא יד ,ןעזעג רעירֿפ ןבָאה רימ יו ,סױרַא זַײװרעקיטיײנ

 .רעדנַאנוֿפ יד סױרַא חרכהב טגנערב יז זַא ,ןעזעג רעירֿפ ןבָאה רימ יוװ ךיוא ןוא

 חרכהב טריֿפ ,ןטֿפערק עקידנעײגרעדנַאנוֿפ ךיז ןיא טֿפַארק רעדעי ןוֿפ גנוצעז
 ,גנוריסנַאלַאב ַא ןוֿפ גנולעטשנַײא רעכעלדנע רעד וצ טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא

 טדַײל ,דנָאטשרעדיװ ַא רעטנוא גנוגעװַאב ַא זיא גנוגעװַאב רעדצי יװ ױזָא
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 ,"רעהֿפיואמוא יד טָא ןוֿפ טַאטלוזער רעד ןוא ;ןעגנורענימרַאֿפ דנַאנַאכָאנ יז
 1 ,גנוגעװַאב רעד ןוֿפ ךיז ןלעטשּפָא סָאד זיא ןעגנורענימרַאֿפ עכעל

 רעטנוא ןרָאװעג טרירטסוליא ױזַא זיא סָאװ ,תמא רעניײמעגלַא רעד
 .מָאק רעמ ענַײז רעטנוא ןרעװ טכַארטַאב טציא זומ ,ןעזסיוא ןטסכַאֿפניײא ןַײז
 רעד ןיא םוטעמוא סױרַא ךעלטנייוועג ךיז ןזַײװ סָאװ ,ןטכיזסיוא עטריצילּפ
 .ֿםיונוצ ַא טַאגערנַא ןַא ןוֿפ גנוגעװַאב יד זיא ןלַאֿפ עלַא טעמּכ ןיא ,יװטַאנ
 .ַאב ענַײז ןוֿפ ןדעי ןוֿפ גָאװכַײלג ןיא ןעמוק סָאד יװ ױזַא ןוא ;עטצעזעג
 עקירעביא יד ןָא טינ סע טריר ,קיגנעהּפָאמוא טריֿפעגנָא טרעוו ןלײטדנַאטש
 ךָאנ טלַאה ,ןרירביוו וצ טרעהעגֿפױא טָאה סָאװ ,ףיש ןוֿפ קָאלג רעד .,ןלייט
 זיא םי םענוֿפ בייה רעד סָאװ ,ןעגנוגניווש עקיטַײז ןוא עלַאקיטרעװ ענעי ןָא
 ןענַײז ךַאלֿפרעבײא ןַײז ףיוא סָאװ ,ךַײט ןטַאלג םעד ףיוא רעסַאװ סָאד ,םרוג
 ,טכַאמעג טָאה שיֿפ רעקידנעמוקֿפױרַא ןַא סָאװ ,סעילַאװכ יד ןברָאטשעגּפָא
 טימ טֿפױל ליוק עטלעטשעגּפָא יד ,רעירֿפ יװ ךיג ױזַא םי םוצ ךיז טגעװַאב
 טלָאװ ןוא .דרע רעד ןוֿפ סקַא רעד םורַא טייקדניװשעג רעטרענעלקרַאֿפ.טינ
 טגיימעג טינ סע טלָאװ ,סקַא ריא ףיוא ךיז ןעיירד וצ טרעהעגֿפױא דע יד
 עכעלרעסיוא ערעדנַא ןוא ןוז רעד יבגל גנוגעװַאב ריא ןוֿפ גנורענעלקרַאֿפ ַא
 .בַײלג ןיא ןעמוק ַא יװ ןטכַארטַאב רַימ סָאװ ,לַאֿפ ןדעי ןיא זַא ױזַא ,סרעפרעק
 ןעגנוגעװַאב ליֿפ יד ןוֿפ רעמ רעדָא רענייא ןוֿפ ןדניװשרַאֿפ ַא סע זיא ,גָאװ
 ,רעירֿפ יװ ןָא ןטלַאה ןעגגוגעװַאב ערעדנַא ענַײז תעב ,טנָאמרַאֿפ רעפרעק א סָאװ

 .רַאֿפ קיטכיר ןוא סעצָארּפ םעד טָא ןריזילאער קירעהעג ןענעק וצ ידּכ
 ןעגנערב ֹוצ יַאדּכ זיא ,טריֿפ רע ןכלעוו וצ ,ןכַאז ןוֿפ דנַאטשוצ םעד ןייטש
 ןוֿפ גָאװכַײלג ןיא ןעמוק רדספ עקיזָאד סָאד ןקוקוצ ןענעק רימ ּוװ ,לַאֿפ ַא
 עטכַארבעג רעירֿפ יד ןיא רעדייא קידנעטשלוֿפ רעמ ןעגנוגעװַאב עטריניבמָאק
 ךרוד טינ ,ןרעװ טכיירגרעד ןטסעב םוצ טעװ קעװצ רעזדנוא .,ןליּפשַײב
 ןעמענ רימָאל ,ליּפשַײב ןטנַאקַאב טסכעה ַא ךרוד רָאנ ,ןקיטרַאסיױרג טסכעה ַא

 ,לרינש ןרַאֿפ יצ ןקרַאטש ַא טוט ןעמ ןעוו ,לדיירד:לרינש ַא ןוֿפ ליּפשַײב םעד
 טלַאֿפ לדיירד סָאד ןוא ,לדיירד ןוֿפ סקַא םעד םורַא טײרדעגמוװַא זיא סָאװ
 סע טגירק ,ךיז ןעיירד ןכיג םעד ץוחַא זַא ,ךעלטנייוועג טֿפערט ,שיט ןֿפױא
 טיג סָאװ ,טעּפמיא רצלַאטנָאזירָאה רעטכַײל ַא ,ןעגנֹוגעװַאב ערעדנַא ייווצ
 קעװַא סָאד טגָארט ,ּפָא סָאד טזָאל ןעמ תעּב ,ךעלדַײמרַאֿפמוא רעביא םעד ךיז
 :יבייװ רעדָא רעמ זיא סקַא ןַײז לַײװ ןוא ;ןלַאֿפעג זיא סע ּוװ ,טרָא םעד ןוֿפ
 ןעמ סָאװ ,גנוגעװַאב-רעהַא:ןוא:ןיהַא ןַא ןיא ןַײרַא סע טלַאֿפ ,ןגיובעגנַײא רעק
 יו ןעלקַאװ ךיז, קורדסיוא ןרָאלק רעבָא ,ןטנַאגעלע-טינ םעד טימ טבַײרשַאב
 ןיא ןדיײשרַאֿפ ןענַײז סָאװ ,ןעגנוגעװַאב ערענעלק ייװצ יד טָא ,"רוּניש ַא
 ןלעטש ,גנוגעװַאב-טּפיױה רעד וצ ןוא ערעדנַא יד וצ ענייא סעיצרָאּפָארּפ ערעייז
 .כַײלג ןיא ןעמוק ןוֿפ ןסעצָארּפ ערעדנוזַאב ךרוד ּפָא דלַאב ךעלטנייוועג ךיז
 סָאװטע טגירק ,שיט ןרעביא לדיירד סָאד טגָארט סָאװ ,טעפמיא רעד .,גָאװ
 טייקיסעמלגערמוא רעד ןוֿפ טּפיוהרעד רעבָא ,טֿפול רעד ןוֿפ דנַאטשרעדיװ ַא
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 ךיז טלַאה לדיירד סָאד ןוא ,דלַאב טדניװשרַאֿפ ןוא ,שיט םענוֿפ ךַאלֿפ םעד ןוֿפ
 סָאװ ,טֿפַאשרענגעג רעד תמחמ ,עלַײװרעד .טרָא ןייא ףיוא ןעיירד ןיא ךָאנרעד
 גנורעדנע רעדעי טלעטש רעפרעק ןקידנעיירד ךיז ַא ןוֿפ גנוגעװַאב-סקַא יד
 .רַאֿפ ,(רָאלק ױזַא טזַײװַאב ּפָאקסָאריג רעד סָאװ) גנויירד רעד ןוֿפ ךַאלֿפ ןיא
 .ערעדנַא יד יװ ,דלַאב ךיז טקידנע ןוא "גנולקַאװ, יד ךיז טרענעלק

 ןָא טלַאה ,ןרָאװעג טײרּפשעצ ןענַײז ןעגנוגעװַאב ערענעלק יד טָא ןעוו
 ןוא טֿפול רעד ןוֿפ קורד םעד ןוֿפ טרעטשעג רָאנ טרעװ סָאװ ,ךיז ןעיירד סָאד
 סע זַא ,טײקכַײלג ַאזַא טימ טייצ עסיװעג ַא ,ץיּפש םענוֿפ גנובַײר רעד ןוֿפ
 ןרָאװעג טלעטשעגנַײא קילַײװטַײצ זיא סע :קָיור טייטש לדיירד סָאד ,ךיז טכוד
 ןבעגעג ןעמָאנ ַא סע ןבָאה רעקיטַאמעטַאמ עשיזוצנַארֿפ יד סָאװ ,עגַאל ַאזַא
 םורַא טייקדניושעג יד ןעװ זַא ,תמא זיא סע ."גָאװכַײלג עכעלגעװַאב, ַא
 עַײנ ןָא ךיז ןבייה ,טקנוּפ ןסיוװעג ַא ןוֿפ רעקירעדינ רעטנורַא טלַאֿפ סקַא
 רעבָא ;רעדינַא טלַאֿפ לדיירד סָאד זיב ,ךיז ןרעסערגרַאֿפ ןוא ןעגנוגעװַאב
 טעטיװַארג ןוֿפ רעטנעצ רעד ּוװ ,לַאֿפ ןיא רָאנ רָאֿפ ןעמוק ןעגנוגעװַאב יד טָא
 סקַא ענעלָאטש ַא טַאהעג לדיירד סָאד טלָאװ ,טקנוּפציטש םעד רעביא זיא
 ןזיװעגסױרַא ךיז ןטלָאװ ,ךַאלֿפ ןטריזיטענגַאמ גונעג ַא ןוֿפ ןעגנַאהעג טלָאװ ןוא
 טלָאװ גָאװכַײלג עכעלגעװַאב יד ןעװ ןוא ,ןעגנונַײשרעד ענעּבירשַאב עלַא
 :רעטַײװ זיא סע רעכלעוו ןָא ןטלַאהעגנָא סע טלָאװ ,ןרָאװעג טכיירגרעד לָאמַא
 .קַיור ןבילבעג טלָאװ לדיירד סָאד זיב ,עיציזָאּפ ןיא גנורעדנע רעקיד

 יד זַא ,סנטשרע ;ןענַײז ,ןקרעמַאב ָאד ןֿפרַאד רימ סָאװ ןטקַאֿפ יד ,זיא
 ןיא טכַארבעג ןרעװ ,טגָאמרַאֿפ טַאגערגַא ןַא סָאװ ,ןעגנוגעװַאב ענעדײשרַאֿפ
 םעד ןענעגעגַאב סָאװ רעדָא ,עטסנעלק יד ןענַײז סָאװ יד .רעדנוזַאב גָאװכַײלג
 ערעקרַאטש יד ןוא ;טשרעוצ ןדניװשרַאֿפ ,עדייב רעדָא ,דנַאטשרעדיװ ןטסערג
 ,עדייב רעדָא ,דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק םעד טנגעגַאב סָאװ יד רעדָא גנוגעװַאב
 גנוגעװַאב ַא טָאה טַאגערגַא רעד ביוא זַא ,סנטייוצ .טצעל וצ זיב טבַײלב
 קיניײװ זױלב ןָא טֿפערט יז ןוא ,ערעדנַא יד יבגל ענייא ןלייט ענַײז ןוֿפ
 עכעלגעװַאב ַא ןלעטשנַײא ךעלטנייוועג ךיז טעװ ,דנַאטשרעדיװ ןכעלרעסיוא
 טַײצ רעד טימ טייג גָאװכַײלג עכעלגעװַאב עקיזָאד יד זַא ,סנטירד ,גָאװכַײלג
 .גָאװכיײלג רעקידנעטשלוֿפ ַא ןיא רעבירַא

 טינ זיא גָאװכַײלג ןיא ןעמוק ןוֿפ סעצָארּפ םעד ןַײז סֿפוּת ןצַאג ןיא
 ,סעזַאֿפ ענעדײשרַאֿפ ענַײז ןטכַארטַאב קיטַײצכַײלג זומ ןעמ םערָאװ .,טכַײל
 יד ןוֿפ םענייא ןדעי ףיוא רעדנוזַאב ןוט וצ קוק ַא ןַײז טעװ גצוו רעטסעב רעד
 .ןסַאלק ענעדיײשרַאֿפ ריֿפ ענַײז סלַא ןטכַארטַאב ןענעק רימ סָאװ

 ,ןעגנוגעװַאב עכַאֿפנײא ךרע יֿפל יד ןַײרַא טמענ סַאלק רעטשרע רעד
 ןזַײװּוצסיֹורַא גונעג גנַאל טינ ןֿפױל סָאװ ,ןליוק ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד יװ
 :ַאב ןיא טלייטעצ דלַאב ןרעוו ייז יו ױזַא רָאנ ,רעטקַארַאכ ןשימטיר רעייז
 ךלָאב יז ןרעװ ,ףָאטש ןוֿפ ןלייט ערעדנַא וצ רעביא ךיז ןביג סָאװ ,ןעגנוגעוו
 ,סעילַאװּכ עשירעטע ןוֿפ םטיר םעד ןיא טיירּפשעצ
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 ןטרָאס ענעדײשרַאֿפ יד ןַײרַא טמענ סָאװ ,סַאלק ןטייווצ םעד ןיא

 :עװַאב יד טרעוו ,ךעלטנייוועג ייז טעז ןעמ יװ ,ןעגנוקנַאװש רעדָא סעיצַארביװ
 טימ ךַײלג ןרָאװעג זיא יז ןעו עכלעוו ,גנונַאּפש ַא ןֿפַאש וצ טכױרברַאֿפ גנוג

 ךַײלג יז טֿפַאש ,גָאװכַײלג ַא ןיא ריא טימ ןעמוקעג עלַײװ ַא זיא רעדָא ,ריא

 ןיא ךָאנרעד טמוק סָאװ ,גנוטכיר רעטצעזעגנגעק רעד ןיא גנוגעװַאב ַא
 ,םטיר ןקיטכיזנָא ןַא ױזַא קידנֿפורסױרַא } ןֿפוא ןקיבלעז םעד ףיוא גָאװכַײלג ַא
 .ןעמטיר עקיטכיזנָאמוא ןיא ןרָאלרַאֿפ דלַאב רעבָא טרעוו רעכלעוו

 טינ ךָאנ ןבָאה רימ ןכלעוו ,גָאװכַײלג ןיא ןעמוק ןוֿפ סַאלק רעטירד רעד
 ןַײרַא דנַאנַאכָאנ ןגירק עכלעװ ,ןטַאגערגַא ענעי ןיא ךיז טמוקַאב ,טכַארטַאב
 טרָאס רעד לעיצעּפס) ןישַאמֿפמַאד יד ,סיוא ןביג ייז לֿפיװ ,גנוגעװַאב ליפ ױזַא
 ,טֿפַארק יד .ליּפשַײב ַא וצ טלעטש (לסעק ןוא ןוויוא ריא ןײלַא טזַײּפש סָאװ
 ןוֿפ דנַאטשרעדיװ םעד קידנעמוקַײב ,טיײרּפשעצ עלַײװ עלַא ָאד טרעװ סָאװ
 :/טַאמ:ץייה םעד ןוֿפ טַײנַאב עלַײװ עלַא טרעװ ,עירענישַאמ רענעבירטעג רעד

 םעד קידנכַאמ ,ןטלַאהעגֿפױא טרעװ ןדייג ןשיװצ סנַאלַאב רעד ןוא ;לַאיר
 :לעטשוצ םעד ןיא ןעגנורעדנע יד טל רענעלק רעדָא רעסערג ךױרברַאֿפ
 טגנערב ףמַאד ןוֿפ עמוס רעד ןיא גנורענעלקרַאֿפ רעדָא גנורעסערגרַאֿפ עדעי
 ױזַא ,ןישַאמ רעד ןוֿפ גנוגעװַאב רעד ןוֿפ לַאֿפּפָארַא ןַא רעדָא גַײטשֿפױא ןַא

 ,דנַאטשרעדיװ ןרענעלק רעדָא ןרעסערג םעד טימ טריסנַאלַאב טרעוו יז זַא
 .בַײלג עכעלגעװַאב קיגנעהּפָא יד ןֿפורנָא קיסַאּפ ןעק ןעמ עכלעוו ,יד טָא
 ןלעװ רימ סָאװ סָאלק ַא זיא יז לַײװ ,ןרעװ טריטָאנ לעיצעּפס ףרַאד ,גָאװ
 ,עיצולָאװע ןוֿפ סעזַאֿפ ענעדײשרַאֿפ עלַא ןיא ןענעגעגַאב ךעלטניײװעג

 רעד סלַא ןרעװ טדיישעגרעטנוא ףרַאד סָאװ ,גָאװכַײלג ןיא ןעמוק סָאד
 עכעלגעװַאג ענעמוקלוֿפ רעדָא עקיגנעהּפָא.טינ יד זיא ,סַאלק רעטרעֿפ
 רעד ןוֿפ ןעגנוגעװַאב עשימטיר יד ןיא טרירטסוליא רימ ןפעז יד ,גָאװכַײלג
 טָאה סָאװ ,הֿביֿבס ַא ןוֿפ דנַאטשרעדיװ ַא ןענעגעגַאב עכלעוו ,םעטסיס-ןענוז
 .רַאֿפ עקידװעריּפש ןייק ךרוד טינ ןכַאמ ןוא ,טייקטכידעג עכעלקרעמַאב-טינ ַא
 ,ןטסעמסיוא ןענעק רימ סָאװ ןדָאירעּפ-טַײצ ענױזַא ןיא גנורענעלק

 טכַארטַאב רעבָא ןענעק גָאװכַײלג ןיא ןעמוק ןוֿפ ןטרָאט עלַא יד טָא
 ,טרָאס ןייא ןוֿפ ןעמרָאֿפ ענעדײשרַאֿפ יװ טקנוּפדנַאטש ןטסכעה םעד ןוֿפ ןרעוו
 ןייק טינ ,רעװיטַאלער ַא סגַאלַאב רעטכיירגעג רעד זיא לַאֿפ ןדעי ןיא םערָאװ

 תוכַײשב רעּפרעק ַא ןוֿפ גנוגעװַאב רעד ןוֿפ לעטשּפָא ןָא זיא סע :רעטולָאסבַא

 .רַאֿפ יד טינ ןַײא טינ טסילש סע רעבָא ,ןטקנוּפ רעדָא טקנוּפ ןסיוועג ַא וצ
 טושּפ זיא עכלעוו ,גנוגעװַאב רעװיטַאלער רענערָאלרַאֿפ רעד ןוֿפ גנודניווש
 ןוֿפ גנורענעלקרַאֿפ ןייק טינ ,ןעגנוגעװַאב ערעדנַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ
 ןעמ טײטשרַאֿפ ,ןטקנוּפ ערעדנַא וצ תוכַײשב רעּפרעק םעד ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד
 ןַײא טסילש סע זַא ,רָאלק ןיא ,ןעניז םעד טָא ןיא גָאװכַײלג ןיא ןעמוק סָאד
 סיוא סע טעז קילב ןטשרע ןֿפױא סָאװ ,גָאװכַײלג עכעלגעװַאב יז
 ןוֿפ יד יו ,סרעּפרעק ןוֿפ םעטסיס עדעי םערָאװ ,רוטַאנ רעדנַא ןָא ןוֿפ רָאג
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 ,ןעמטיר עטריסנַאלַאב ןוֿפ עיצַאניבמָאק ַא סױרַא ןזַײװ סָאװ ,םעטסיס:ןענוז רעד
 טעטסיס רעד ןוֿפ ןלײטדנַאטשַאב יד שטָאכ סָאװ ,טייקכעלמיטנגייא יד טָא טָאה
 גנוגעװַאב ןייק עצנַאג סלַא םעטסיס יד טָאה ,ןעגנוגעװַאב עוויטַאלער ןבָאה
 ,טריסקיֿפ זיא עּפורג רעצנַאג רעד ןוֿפ טעטיװַארג ןוֿפ רעטנעצ רעד .טינ
 ,גנוטכיר רעדיװטעי ןיא טָאה דילגטימ רעדעי סָאװ ,גנוגעװַאב עמוס עדיווטעי
 גנוגעװַאּב רעקידנֿפערטַאּב ךַײלג ַא ךרוד טריסנַאלַאבנגעק עלַײװ עדעי זיא
 רעטצעזעגנגעק ַא ןיא עפורג רעד ןוֿפ לייט רעדנַא זיא סע ןכלעװ ַא ַײב
 יוצ ַא ןיא עּפורג רעד ןוֿפ ףָאטש רעקידנעמַאװצ רעד זיא ױזַא ןוא ;גנוטכיר

 .ור ןוֿפ דנַאטש
 :ַאב ַא ןוֿפ דנַאטשוצ םעד קידנכיירגרעד זַא ,ןעגנורדעג זיא ןוֿפרעד

 .ערגַא רעד סָאװ ,גנוגעװַאב עסיוועג ַא ןדנּוװשרַאֿפ טרעוו ,גָאװכַײלג רעכעלגעוו
 ענעי רָאנ ןָא טלַאה רע ןוא ,ןכַאז עכעלרעסיוא וצ תוכַײשב טַאהעג טָאה טַאג
 יד וצ ענייא תוכַײשּב ןבָאה ןלייט ענעדיײשרַאֿפ ענַײז סָאװ ,ןעגנוגעװַאב
 זַא ,רָאלק טרעװ ,סעצָארּפ םעד ױזַא טָא טריזילַארענעג ןעמ ןעוו .ערעדנַא
 םערָאװ ,עקיבלעז יד םצעב ןענַײז גָאװכַײלג ןיא ןעמוק ןוֿפ ןעמרָאֿפ עלַא
 טרילרַאֿפ סָאװ טעטיװַארג ןוֿפ רעטנעצ רעד רָאנ סע זיא טַאגערגַא ןדעי ןיא
 גנוגעװַאב עסיוװעג ַא ןָא לָאמעלַא ןטלַאה ןלײטדנַאטשַאב יד ,גנוגעװַאב ןַײז
 ,סעלוקעלָאמ יד ןוֿפ גנוגעװַאב יד ןַײז זָאל --- ערעדנַא יד ֹוצ ענייא תוכַײשב
 טכַארטַאב ךעלטנייוועג טרעװ סָאװ ,גָאװכַײלג עדעי .ערעדנַא ןייק טינ ביוא
 יצ לַײװ ,גָאװכַײלג עכעלגעװַאב ַא ןעניז ןייא ןיא זיא ,עטולָאסבַא ןַא יו
 ןַארַאֿפ לָאמעלַא זיא ,ןצנַאג םעד ןוֿפ דנַאטשוצ ןזָאלגעװַאב ַא טימ ןעמַאז
 .רַאֿפ ןוא ,ןלייט עקידוװעריּפש-טינ ענַײז ןוֿפ גנוגעװַאב עוװיטַאלער עסיוועג ַא
 יו ןרעװ טכַארטַאב ןעניז ןייא ןיא ןעק גָאװכַײלג עכעלגעווַאב עדעי ,טרעק
 ןליט עקידװעריּפש עגַײז ןוֿפ ןעגנוגעװַאב עוויטַאלער יד לַײװ ,טולָאטבַא
 ,ןצנַאג םעד ןוֿפ דנַאטשוצ ןזָאלגעװַאב ַא ןוֿפ טײלגַאב ןענַײז

 יד טָא ןקידנערַאֿפ רימ רעדייא ,ןַײז וצ ףיסומ ץלַא ךָאנ טבַײלב סעּפצ
 ןריטָאנ לעיצעּפס רעטציא זומ רעזעל רעד .,סעדעררָאֿפ עגנַאל וצ לסיב ַא
 רעקירָאֿפ רעד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא ןענַײז סָאװ ,ןתמא-טּפיוה ייווצ
 ןטצעלרַאֿפ םעד רעקיטכיר רעדָא ,ןטצעל םעד גונב רענייא :עיציזָאפסקע
 ץנעדנעט ַא ןבָאה ןסעצָארּפ ענעבירשַאב יד טָאװ ,גנוגעװַאב ןוֿפ דנַאטשוצ
 .רעדנַאנוֿפ רעקידנטיײלגַאב רעד עגונב זיא רערעדנַא רעד ;ןעגנערבוצסרַא
 | .ףָאטש ןוֿפ גנולייט

 עכעלגעװַאב יד זיא גנוגעװַאב ןוֿפ דנַאטשוצ רעטצעלרַאֿפ רעד טָא
 ,טַאגערנַא ןַא ןיא ,ןעזעג ןבָאה רימ יװ ,ןרעװ וצ טגיינעג זיא סָאװ ,גָאװכַײלג
 געװ ןֿפױא דנַאטשוצ-גנַאגרעביא ןַא ,ןעגנוגעװַאב עטצעזעגֿפױנוצ טָאה רעכלעוו
 זיא ןטרָאס עלַא ןוֿפ עיצולָאװע ןיא םוטצמוא .גָאװכַײלג רעמוקלוֿפ ַא וצ
 עקידנעטשלוֿפ רעקינײװ -עדָא רעמ ַא ןוא גנורעטנעענרעד עקידנעטש ַא ןַארַאֿפ
 .ןענוז רעד ןיא יװ ױזַא ,גָאװכַײלג רעכעלגעוװַאּב רעד טָא ןוֿפ גנוטלַאהֿפיױא
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 ,גָאװכַײלג עכעלגעװַאב קיגנעהּפָאמוא ןַא ןרָאװעג טלעטשעגנַײא זיא םעטסיס
 .דנַאטשַאב יד ןוֿפ ןעגנוגעװַאב עװיטַאלער יד סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב סָאװ
 ,ןעגנוגעװַאב עטצעזעגנגעק יד ךרוד טריסנַאלַאב ױזַא קידנעטש ןענַײז ןלייט
 ךיז טרעדנע טַאגערגַא ןצנַאג םעד ןוֿפ דנַאטשוצ רעכעלטינשכרוד רעד זַא
 רעדעי ןיא ,ןֿפוא ןרָאלק ַאזַא ףיוא טינ םגה ,ךיוא סע זיא ױזַא ; טינ לָאמ ןייק

 ,ןכַאז ןוֿפ דנַאטשוצ רעד ,גָאװכַײלג רעכעלגעװַאב קיגנעחּפָא ןַא ןוֿפ םרָאֿפ
 ןיא ,דרע רעד ףיוא ןעגנורעדנע ןוֿפ ןעלקיצ יד ןיִא סיֹורַא ךיז טזַײװ סָאװ
 טכיירגרעד ןבָאה סָאװ ,סרעּפרעק עשינַאגרָא יד ןוֿפ סעיצקנוֿפ עטריסנַאלַאב יד
 עקידנקריװנגעק ןוא עקידנקריוו יד ןיא ןוא ,ןעמרָאֿפ ענעסקַאװרעד ערעייז
 זיא סָאװ ,ַאזַא ךַײלג ץנַאג זיא ,ןטֿפַאשלעזעג עטלקיװטנַא לוֿפ ןוֿפ ןסעצָארּפ
 ענעסָאלשעגנַײא יד ,ןעגנוקנַאװש עקידנריסנעּפמָאק ךרוד טריזירעטקַארַאכ
 טָאה ,ןלַאֿפ יד טָא ןוֿפ ןדעי ןיא טעז ןעמ סָאװ ,ןעמטיר ןוֿפ עיצַאניבמָאק
 ,רעקיבלעז רעד קידנעטש שיטקַאֿפ טבַײלב סָאװ ,דנַאטשוצ ןכעלטינשכרוד ַא
 עטצעזעגנגעק ענַײז ףיוא רָאֿפ לָאמ עלַא ןעמוק סָאװ ןעגנוגיײנּפָא יד ךרוד
 יװ זַא ,זיא ןקרעמַאב סרעדנוזַאב ָאד ןֿפרַאד רימ סָאװ טקַאֿפ רעד ןוא ,ןטַײז

 סָאװ ,גָאװכַײלג ןיִא ןעמוק ןוֿפ ץעזעג םעניײמעגלַא םעד ןוֿפ טַאטלוזער:סולש ַא
 זיב ןייגנָא טַאגערגַא ןדעי ןוֿפ עיצולָאװע יד זומ ,ןרָאװעג ןבירשַאב ןביוא זיא

 ןוֿפ ףדוע ןַא םערָאװ ,טלעטשעגנַײא טרעוו גָאװכַײלג עכעלגעװַאב עקיזָאד יד
 יוװ ,זומ ,גנוטכיר זיא סצ רעכלעוו ןיא טגָאמרַאֿפ טַאגערגַא רעד סָאװ ,טֿפַארק
 .רעדיװ יד ןעמוקַײב ףיא ןרעוו טכיױװברַאֿפ ףוס לֹּכ ףוס ,ןעזעג ןבָאה רימ
 עכלעװ ,ןעגנוגעװַאב ענעי רָאנ קידנזָאלרעביא :גנוטכיר רענעי ןיא ןדנַאטש
 עכעלגעװַאב ַא םעד ךרוד ןרימרָאֿפ ןוא ערעדנַא יד ענייא ןריסנעּפמָאק
 | ,גָאװכַײלג

 :רעד טרעװ סָאװ ,רוטקורטס רעד ןוֿפ דנַאטשוצ םעד ךייש זיא .סָאװ
 .גַײא ןַא ןלעטשרָאֿפ ןומ רע זַא ,רָאלק זיא ,טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא טכיירג
 רעד עכלעוו וצ ,ןטֿפערק יד עלַא ןריסנַאלַאבנגעק .סָאװ ןטֿפערק ןוֿפ גנונעדרָא
 טֿפַארק ןוֿפ טשער ַא טבַײלב סע יװ גנַאל ױזַא ,ןֿפרָאװעגרעטנוא זיא טַאגערגַא
 רעד סָאװ טֿפַארק ןוֿפ ףדוע ןַא ןַײז סע לָאז -- גנוטכיר זיא סע רעכלעוו ןיא
 הֿביֿבס יד סָאװ טֿפַארק ַא רעדָא ,הֿביֿבס ןַײז ףיוא סיוא טביא טַאגערגַא
 זומ רעבירעד ןוא ,גָאװכַײלג ןייק ָאטינ זיא ,טַאגערגַא םעד ףיוא סיוא טביא
 זַא ,סיוא טמוק ןוֿפרעד ,ףָאטש ןופ גנולײטרעדנַאנוֿפ-רעדיװ ַא ןייגנָא רעטַײװ
 זיא ,טײג טַאגערגַא רעדעי ןכלעוו וצ ,טײקיטרַאנדיײשרַאֿפ ןוֿפ ץענעױג רעד
 ,ןלייט יד ןוֿפ סעיצַאניבמָאק ןוא סעיצַאזילַאיצעּפס ליֿפ ױזַא ןוֿפ גנורימרָאֿפ יד
 ןֿפרַאד סָאװ ןטֿפערק עטריניבמָאק ןוא עטריזילַאיצעפס ןַארַאֿפ ןענַײז סע לֿפיװ
 : .ןרעוו טריטנַאלַאב

 :ֿפױא טזומעג ןבָאה עכלעװ ,ןעמרָאֿפ עטרעדנעעג רדסּכ ענעי ,171 8

 .טנַא רעד ןוֿפ ךשמ ןיא ,עזעטָאּפיה ערַאלובענ יד ןָא טמענ ןעמ ביוא ,ןעמוק
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 ןטרָאט:גנַאגרעביא ליֿפ יֹוזַא ןעוועג ןענַײז ,םעטסיס:ןענוז רעד ןוֿפ גנולקיוו

 יַאב רעמ רַאֿפ ץַאלּפ טכַאמעג ןבָאה עכלעוו ,גָאװכַײלג רעכעלגעװַאב ַא ןוֿפ

 סָאד ,גָאװכַײלג רעקידנעטשלוֿפ ַא וצ געוו ןֿפױא קידנעיײג ,ןטרָאס עקידנעטש

 ןעמונעגנָא טָאה ףָאטש רערַאלובעג רענערָאװעג רעטכידעג ץלַא רעד סָאװ

 .טַײצ ַא ןוֿפ לעטשנַײא ןַא ןעוװעג זיא ,דִיָארעֿפס ןקישטַאלּפ ַא ןוֿפ רוגיֿפ ַא

 עטלעטשצגֿפױנוצ יד ןשיוװצ גָאװכַײלג רעכעלגעװַאב רעזַײװליײט ןוא רעקילַײװ

 רעמ ןרעוו םַאזגנַאל טזומעג טָאה סָאװ גָאװכַײלג עכעלגעווַאב ַא --- ןלייט

 .ןרָאװעג טיײרּפשעצ ןענַײז ןעגנוגעוװאב עטצעזעגנגעק עלַאקָאל יד תעב ,טצעזעג

 ענלעװ ,ןעגניר ערַאלובענ יד ןוֿפ גנולײטּפָא ןוא גנורימרָאֿפ רעד ןיא

 ןבָאה ,טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ,עזעטָאּפיה רעקיזָאד רעד טיול ,ןעמוקעגרָאֿפ ןענַײז

 ןיא ךיז טקידנע סָאװ ,גָאװכַײלג ןיא ןעמוק ןוויסערגָארּפ ןוֿפ ןליּפשַײב רימ

 גנוֿפַאש יד םערָאװ .גָאװכַײלג רעכעלגעװַאב רעקידנעטשלוֿפ ַא ןוֿפ ריֿפנַײא םעד

 רעד ןוֿפ גנוריסנַאלַאב ענעמוקלוֿפ ַא ןַײא טסילש םעניױזַא גניר ןדעי ןוֿפ

 ןַײז ףיא סיוא טביא דיָארעֿפס רעצנַאג רעד סָאװ ,טֿפַארק רעװיטַאגערגַא

 .ָאטַאװקע רעד סָאװ ,טֿפַארק רעלַאגוֿפירטנעצ רעד ךרוד לייט ןשירָאטַאװקע

 יעיצַארטנעצנָאק רעקידרעירֿפ ןַײז ןוֿפ ךשמ ןיא ןעמוקַאב טָאה לייט רעשיר

 רעד טײג ,עכַײלג ןייק טיג ןענַײז ןטֿפערק ייווצ יד טָא יװ גנַאל ױזַא ,זיא
 ךלַאב יױזַא רעבָא ,עסַאמ רעקידנעיצֿפױנוצ ךיז רעד טימ לייט רעשירָאטַאװקע

 רעד טָאה ,עטשרע יד יװ סיורג ױזַא ןרָאװעג זיא טֿפַארק עטייווצ יד יו

 יקירוצ ןבילבעג זיא ןוא ןייגטימ רעטַײװ טנעקעג טינ לייט רעשירָאטַאװקע

 .רַאֿפ זיא סָאװ סצנַאג ַא סלַא טכַאוטַאב ,גניר רענערָאװעג רעד רעבָא תעב

 דנַאטשוצ ַא טכיירגרעד טָאה ,עצנַאג עכעלרעסיוא טימ ןטֿפערק ךרוד ןדנוב

 תוכַײשב טריסנַאלַאב טינ ןלייט ענַײז ןענַײז ,גָאװכַײלג רעכעלגעװַאב ַא ןוֿפ

 .ערעדנַא יד וצ ענייא
 ןטײקכעלנַײשרָאװ יד ןענַײז ,(150 8) ןעזעג רעירֿפ ןבָאה רימ יװ

 ףָאטש ןרַאלובענ ןיא םרָאֿפ רעדנור ַא ןוֿפ גנוטלַאהֿפױא רעד ןגעקטנַא

 .ניא םעד ןוֿפ טײקיטֿפַאהדנַאטש :טינ רעד טיול :סיורג רעַײהעגמוא

 ,טײרּפשרַאֿפ ױזַא ןיא סָאװ ,ףָאטש רערַאלובענ זַא ,סיוא טמוק ןקיטרַא
 ןיא ןרירטנעצנָאק ךיז ףוס לֹּכ ףוס ןֹוא ,ןלייט ןיא ןכערבּפָא ךיז זומ

 וצ ןריסערגָארּפ זומ גניר רעד זַא ,טגָאז סָאד .עסַאמ רעקיצנייא ןַא

 ןוֿפ ךשמ ןיא טרָאס ןקידנעטשלוֿפ רעמ  ַא ןוֿפ גָאװכַײלג רעכעלגעװַאב ַא

 ענַײז ןטלַאהעגֿפױא טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב רענעי ןוֿפ גנוטיירּפשעצ רעד
 ,רעּפרעק:טענַאלּפ ַא ףוסל קידנזָאל ,םרָאֿפ רעטײרּפשעצ ַא ןיא רעקיטש

 :רעביא ןבָאה עכלעו ,סרעּפרעק ערענעלק עפורג ַא ןוֿפ טײלגַאב רשֿפא

 ןיק ןָא טינ רעמ ןֿפערט סָאװ ,ןעגנוגעװַאב עוװיטַאלער ענעבילבעג

 טרעװ ןֿפוא םעד ףיוא ןוא ;ןכַאז?הֿביֿבס עקידװעריּפש ןוֿפ דנַאטשרעדיװ

 * ,ןעמוקלוֿפ טולָאסבַא טעמכ זיא סָאװ ,גָאװכַײלג עכעלגעוַאב ַא טלעטשעגֿפױנוצ

 טָאװ גנונעכערסיוא ןַא קיונעמיטשנַײא שריטיצ טלמונַא טָאה רעטסורב דיווײד רעס *
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 גָאװכַײלג ןיא ןעמוק ןוֿפ ּפיצנירּפ רעד טרעװ ,טַײז ַא ןָא עזעטָאּפיה יד
 טכַאמ םעטסיס - ןענוז יד סָאװ ןעגנורעדנע ערענעלק ענעי ןיא ןזיװַאב רדסּכ
 ןטַײװ ריא ַײב זדנוא טזַײװ עטעמָאק ןוא טילעטַאס ,עטענַאלּפ עדעי .,ךרוד

 סָאװ ,טֿפַארק רענעי ןשיװצ גָאװכַײלג עקילַײװצרוק ַא ןוז רעד ןוֿפ טקנוּפ
 ּפָא טלַאה סָאװ ,טֿפַארק רעד ןוא ,רעּפרעק ןלַארטנעצ ריא ןוֿפ קעװַא יז טבַײרט

 עטצעל יד זיב ,ןָא טייג ךיז ןרעטַײװרעד ריא םערָאװ ,ךיז ןרעטַײװרעד ריא

 ריא ַײב טרעוו ןֿפוא ןקיבלעז ןֿפױא .עטשרע יד יונעג טינ טריסנַאלַאב טֿפַארק

 .כַײלג עטרעקרַאֿפ קילַײװצרוק ַא טלעטשעגנַײא ןוז רעד וצ טקנוּפ ןטסטנעָאנ

 ןכַײװּפָא ריא ןיא ,סיירג ןיא עטיברָא רעדעי ןוֿפ טײקנדיײשרַאֿפ יד .,גָאװ

 ,ץענערג ַא ױזַא ךיוא טָאה ,ךַאלֿפ ריא ןוֿפ עיציזָאּפ רעד ןיא ןוא רעטנעצ ןוֿפ

 ןכַײלג ,גנוטכיר ןייא ןיא גנורעדנע ןַא ןֿפַאש סָאװ ,ןטֿפערק יד ןכלעו ַײב
 ַײב ,ץענערג ןקידנגעקטנַא ןַא ןוא ,ןטֿפערק עקידנקריוונגעק יד טימ סיוא ךיז

 עכַאֿפניײא יד טָא ןוֿפ ערעדעי .טלַאהּפָא רעטצעזעגנגעק ַא רָאֿפ טמוק סע ןכלעוו

 עטריצילּפמָאק יד ןוֿפ ערעדעי יװ טוג ױזַא ,(סעיצַאברוטרעּפ) ןעגנורעדורעצ
 ,סױרַא לַײװרעד טזַײװו ,עיצַאניבמָאק רעייז ןוֿפ ןעמוק סָאװ ןעגנורעדורֿפױא

 ןצענערג יד ןוֿפ ןדעי ַײב גָאװכַײלג ןיא ןעמוק עקילַײװטַײצ סָאד ץוחַא

 ןעגנוכַײװּפָא עקידגכַײלגסױא יד ןוֿפ גָאװכַײלג ענײמעגלַא עסיוועג ַא ךיוא

 ,דנַאטשוצ ןלעטימ ַא ןוֿפ טַײז רעדעי ףיוא

 טָאה ,ןרָאװעג טלעטשעגֿפױנוצ ױזַא זיא סָאװ ,גָאװכַײלג עכעלגעװַאב יד זַא
 .לוֿפ ַא ןיא ,טַײצ רעטמיטשַאבמוא ןַא ןוֿפ ךשמ ןיא ,ןיײגוצרעבירַא ץנעדנעט ַא

 יד ןוֿפ גנורענעלקרַאֿפ רעקיטרָאלּפַאטש רעד ךרוד ,גָאװכַײלג רעקידנעטש

 עלַא ןוֿפ עיצַארגעטניא רעכעלדנע רעד ךרוד ןוא ןעגנוגעװַאב ערַאטענַאלּפ

 גנוניימ ַא ןיא ,םעטסיס?ןענוז יד ףיונוצ ןלעטש סָאװ ,סעסַאמ ערעדנוזַאב

 יד ןיא ןעגנוטלַאהּפָא עסיועג עטקרעמַאב יד ןוֿפ טַײדעגנָא טרעװ סָאװ

 ןוֿפ ףָאטש םעד טָאה םַאטשּפָא ןראלובענ א ןוֿפ עזעטָאפיה רעד טול זא ,טכאמעג טָאװ עניבאב .מ

 .מורא רָאי 2181 ןעמעג טזומעג ,דרע רעד ןוֿפ עטיברָא יד טליֿפעגסיױא טָאה רע תעב ,ןוז רעד
 סעניבַאב גנונעכערסיוא יד טָא .,תמא ןַײז טינ עזעטָאּפיה יד ןעק רעבירעד זַא ןוא ,ךיז ןעײרדוצ

 טַײצ יד זא ,םעד וצ ךפיהל טכאמעג טָאה טנָאק סָאװ ,גנונעכערסיוא רעד טימ טקעדעג ןרעוו ןעק

 ךיז ןעײרד וצ דרע רעד טרעיוועג סע סָאװ טַײצ רעד טימ ןעמיטש טעמכ לָאז ךיז ןעַײרד ןוֿפ

 זיא ,יטיצנירפ ָאיציטע 8 א ןטלאהטנא טָאה ןובשח סטגָאק בוא םערָאװ ..ןוז רעד םורא

 יעגסיוא טינ ירמגל זיא עגייא ןוא ,תורעשה עטעדנירגאבמוא ײװצ ףיוא טיובעג רָאלק סעניבַאב

 רעראבגנַאג רעד ןוֿפ סיורא םינפל זיא רע .ןרע ןזיואב ףראד סָאװ ערעל רעד טימ ןטלאה
 ןרָאװעג ןזיוואב טיִנ זיא עכלעוו ,ןוז רעד ןוֿפ טײקטכידעג רעטסקינײװעגיא רעד עגונג הרעשה

 רַאֿפ ןעמונעגנָא םינּפַא טָאה רע ןוא } ריא ןוֿפ ןטלַאה ֹוצ סינ ןדנורג גונעג ָאד ןענַײז סע ןוא

 רעד ןוֿפ עטיברָא יד טליֿפעגנָא טָאה רע ןעוו ,דִיַארעֿפס ןראלובענ םעד ןוֿפ ןלײמ עלא זא ,רעכיז

 יעג רעד ןוֿפ ךוּת ןיא טגיל סע יװ רעבָא } טײקכיג עקיולקניװ עקיבלעז יד טאהעג ןבָאה ,דרע

 "נעצנָאק רעד ןוֿפ ןעמוקעגסיורא ריָארעֿפס רעד זיא ,ןענַאטשרַאֿפ קיטכיר ,עזעטָאטיה רערַאלוב

 טייקדניװשעג עקידלקניװ יד טלָאװ רעבירעד ןוא ,ףָאטש ןטײרּפשראֿפ רעמ א ךס א ןוֿפ עיצַארט

 טײקדניװשעג יד רעדײא ,רעסערג רעײהעגמוא ןעוועג רָאלק ץנַאג לט ןשירָאטאװקע ןַײז ןוֿפ

 ,לייט ןלַארטנעצ ןַײז ןוֿפ



 47 (עיצארביליווקע) גָאווכַײלג ןיא ןעמוק סָאל

 עקינייא ןוֿפ ןטלַאהעג טרעװ סָאװ גנוניימ ַא ןוא ,סעטעמָאק ןוֿפ ןעגנוגעווַאֿב
 :רַאֿפ עכעלקרעמַאב יד זַא ,גנוניימ ענעמונעגֿפױא יד ,ןטעטירָאטױא עכיוה
 ,טעּפמיא ןוֿפ רעװנָא ןַא טניימ עטעמָאק סעקנע ןוֿפ דָאירעּפ םעד ןיא גנורענעלק
 טגניװצ ,הֿביֿבס רעשירעטע רעד ןוֿפ דנַאטשרעדיװ םעד ךרוד ןֿפורעגסױרַא
 רעקיבלעז רעד זַא ,סולש םעד וצ ןוֿפרעד ןטלַאה סָאװ ןעמָאנָארטסַא יד
 --- ןעגנֹוגעװַאב ערַאטענַאלּפ יד ןוֿפ רעװנָא ןַא ןַײז םרוג זומ דנַאטשרעדיװ
 ןענעק רימ סָאװ ןדָאירעּפ יד ןיא ,ןַײז טינ לָאז רע ןיילק יװ סָאװ ,רעװנָא ןַא
 ןטלַאהנָא לָאז רע בוא ,ןעגנוגעווַאב עקיזָאד יד ןוֿפ ףוס ַא ןכַאמ זומ ,ןטסעמ
 טָאה לשרעה ןַאשזד רעס יװ ,ןַײז לָאז סע ןעוו וליֿפַא ,טייצ עטמיטשַאבמוא ןַא
 יד יװ גנוטכיר רעקיבלעז רעד ןיא ךיז טיירד רעטע רעד זַא ,ןגָאלשעגרָאֿפ
 .ּפָא קרַאטש עקַאט ןעגנוגעװַאב ערעיײז ןוֿפ לעטשּפָא רעד טלָאװ ,סעטענַאלּפ
 ַאזַא ,ןרָאװעג ןטימעגסיוא טולָאסבַא טינ טלָאװ רע רעבָא ,ןרָאװעג טגיײלעג
 ןעק יז זַא ,טַײװ ךעלֿפַײרגַאבמוא ױזַא ןַײז םינּפ לּכ לע זומ גנוריסַאּפ עכעלגעמ
 ןענָאמרעד רימ ,ןוויטַאלוקעּפס ַא רעסיוא ןבָאה טינ זדנוא רַאֿפ סערעטניא ןייק
 .געטשלוֿפ ַא וצ ץנעדנעט ענענַארַאֿפ ץלא ךָאנ יד ןזַײװַאב וצ זיולב ָאד סע
 רעקידוועריּפש ןוֿפ גנוטײרּפשעצ רעקידנטלַאהנָא ךָאנ רעד ךרוד גָאװכַײלג רעקיד
 ,גנוגעװַאב רעקידװעריּפש:טינ ןיא גנולדנַאװרַאֿפ ריא ךרוד רעדָא גנוגעװַאב

 .ןענוז רעד ןיא גָאװכַײלג ןיא ןעמֹוק ןימ ַא ךָאנ ןַארַאֿפ רעבָא זיא סע
 ןוֿפ גָאװכַײלג ןיא ןעמוק סָאד -- עגונ רעמ ָאד זדנוא זיא סָאו ,םעטסיס
 עשוריֿפב-טינ יד ,ץיה סלַא טנַאקַאב זיא סָאװ גנוגעװַאב רערַאלוקעלָאמ רענעי
 ןבעגוצסיורַא ןטלַאהנָא ןעק ןוז יד זַא ,ןעמונעגנָא ןעװעג זיא סָאװ גנוניימ
 טציא טרעװ ,ןטייקיביײא עלַא ןיא ץיה ןוא טכיל עמוס עטרענעלקרַאֿפ:טינ ַא
 זַא ,ףירגַאב םעד טײהרעטלעטשרַאֿפ טלַאהטנַא סָאד יװ ױזַא ,.ןבעגעגֿפױא ךיג
 יװ טרָאס ןקיבלעז םעד ןוֿפ סע זיא ,טשינרָאג ןוֿפ ןרעװ ןֿפַאשעג ןעק טֿפַארק
 .רַאֿפ יד ."עליבָאמ םוּוטעּפרעּפ , ַא ןוֿפ רעכוז יד טריֿפרַאֿפ סָאװ ,קנַאדעג רעד
 רעבירעד זַא ןוא ,םויק ַא טָאה טֿפַארק זַא ,תמא םעד ןוֿפ גנונעקרעדנָא עטײרּפש
 ןבָאה רעירֿפ ןיוש םרָאֿפ ןייא רעטנוא ךיז טזַײװַאב סָאװ טֿפַארק עדעי זומ
 םעד ןוֿפ גנונעקרעדנָא יד ךיז טימ טריֿפ ,םרָאֿפ רעדנַא ןַא רעטנוא טריטסיסקע
 ןוֿפ ןעגנולַארטשסױא יד ןיא טנַאקַאב זדנוא זיא סָאװ ,טֿפַארק יד זַא ,תמא
 טניֿפעג סָאװ ,טֿפַארק רעדנַא ןַא סעּפע ןוֿפ םרָאֿפ עטרעדנעעג יד זיא ,ןוז רעד
 .סיוא יד טָא ןוֿפ גנוטיירּפשעצ רעזַײװכעלסיב רעד ךיוד זַא ןוא { ןוז רעד ןיא ךיז
 .טּפעשעגסױא סַאזגנַאל טֿפַארק רעדנַא יד טרעװ םיור ןיא ןעגנולַארטש

 טרעװ ןוז רעד ןוֿפ ףָאטש רעד רעכלעוו ךרוד ,טֿפַארק עװיטַאגערגַא יד
 :עגטסעֿפ יד סָאװ ,עקיצנייא יד זיא ,טעטיװַארג ןוֿפ רעטנעצ ןַײז וצ ןגיוצעג
 .ערָאק ַא זיא יז זַא ,ןעניימ וצ טכער ַא זדנוא ןביג ןצעזעג עשיזיֿפ עטלעטש
 ןוֿפ רוקמ רעקיצנייא רעד :ןוז רעד ןוֿפ ןעמוק סָאװ ןטֿפערק יד ןוֿפ טַאל
 ,ןעגנוגעזַאב עקידװעריּפש:טינ יד רַאֿפ ןבעגנָא ןעק ןעמ סָאװ ,טרָאס ןטסּױװַאב ַא
 .ַאב עקידועריּפש יד זיא ,ןוז רעד ןוֿפ ץיה ןוא טכיל יד ףיונוצ ןלעטש סָאװ
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 .נעצנָאק רעקידנריסערגָארּפ רעד ןוֿפ ךשמ ןיא טדניװשרַאֿפ עכלעוו ,גנוגצוו
 ןוֿפ אנקסמ ַא זיא סָאד זַא ,ןעזעג רימ ןבָאה רעירֿפ ,ףָאטש ריא ןוֿפ עיצַארט
 עיצַארטנעצנָאק עוויסערגָארּפ ַאזַא ןַארַאֿפ זיא סע זַא ,עזעטָאּפיה רערַאלובענ רעד
 עקידרעטַײװ יד ןבעגוצוצ ךָאנ טבַײלב ָאד ןוא .ןוז רעד ןוֿפ ףָאטש םעד ןוֿפ
 רעד ןוֿפ רעדילגטימ ערענעלק יד ןוֿפ לַאֿפ םעד ןיא יװ טקנוּפ זַא ,אנקסמ
 ,עיצַארטנעצנָאק ךרוד ןֿפַאשעג ךיז טָאה סָאװ ,ץיה יד זיא ,םעטסיס-ןענוז
 ןלַארטנעצ ַא רָאנ ןזָאלעג טָאה ןוא םיור ןיא קירוצ גנַאל ןרָאװעג טלַארטשעגסיױא
 ןוֿפ לַאֿפ םעד ןיא ךיוא ױזַא ,םַאזגנַאל טציא קעװַא טייג סָאװ בַײלברעביא
 רעַײהעגמוא יד זומ ,ןוז יד טרימרָאֿפ סָאװ ,עסַאמ רערעסערג רעַײהעגמוא רעד
 סעצָארּפ ןיא ךָאנ זיא ןוא ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא סָאװ ,ץיה עמוס ערעסערג
 עיצַארטנעצנָאק יד רעמ סָאװ ,עמוס ןיא ןרעװ רענעלק ,גנוטײרּפשעצ רעכיג ןוֿפ
 .ַאבמוא ןַא ןזָאלרעביא ףוס לֹּכ ףוס טעװ ןוא ,ץענערג ריא וצ רעטנעענ טמוק
 ,ץיח ריא ןוֿפ בַײלברעביא ןטסקיניײװעניא ןכעלקרעמ

 ינָאק רערַאלובענ ןוֿפ עזעטָאּפיה רענעי ןוֿפ גנוטיילגַאב רעד טימ רעבָא
 ,ןעגנורדעג ךעלריטַאנ ריא ןוֿפ זיא סָאװ ערעל יד ,ריא ןָא רעדָא עיצַאסנעד
 ץלַא טציא טרעװ ,ץיה ריא זַײװכעלסיב טרילרַאֿפ ןוז יד זַא ,ןעעז רימ יו
 עגונב יא ןעגנונעכערסיוא ןרָאװעג טכַאמעג ןענַײז סע ןוא ;ןןעמונעגנָא רעמ
 ןיא ,ןרָאװעג טלַארטשעגסױא ןיוש זיא סָאװ ,טכיל ןוא ץיה ןוֿפ עמוס רעד
 ךשמ ןיא ,טַײצ רעד עגונב יא ,ןבילבעג זיא סָאװ עמוס רעד טימ ךַײלגרַאֿפ
 ץלָאהמלעה יֿפָארּפ ,ןײגנָא ךָאנ אמּתסמ טעװ גנולַארטשסױא יד רעכלעוו ןוֿפ
 רעד טָאה ,עזעטָאּפיה רערַאלובענ רעד טול ןעוו ,טַײצ רעד ןוֿפ זַא ,טנכער
 ןוֿפ עטיברָא רעד זיב טכיירגעג םעטסיס-ןענוז יד ףיונוצ טלעטש סָאװ ףָאטש
 גנוגעװַאב רעקידװעריּפש ןוֿפ לעטשּפָא םעד ךרוד טלקיװטנַא ךיז טָאה ,ןוטּפענ
 .סױרַא ךָאנ טָאה ןוז יד סָאװ ,ץיה יד רעדייא רעסערג לָאמ 454 ץיה עמוס ַא
 .ילבעגרעביא רעד רעכלעוו ןיא ,עטַאר יד ּפָא ךרעב ךיוא טצַאש רע .ןבעגוצ
 ןוֿפ גנורענעלקרַאֿפ ַא זַא ,טזַײװַאב רע :טײרּפשעצ טרעװ לייט 1/4:4 רענעב
 ,ץיה טכַארבעגסױרַא טלָאװ לטנזיוטנעצ ןייא ףיוא ןוז רעד ןוֿפ סָאמכרוד םעד
 ערעדנַא ןיא רעדָא .רָאי טנזױט ײװצ יװ רעמ ,עטַאר רעקיטציא רעד טיול
 סָאמכרוד ריא ןוֿפ לטנָאילימ קיצנַאװצ ןייא ןוֿפ גנויצֿפױנוצ ַא זַא ,יועטרעוו
 ןיא ןבעגעגסױרַא טרעװ סָאװ ץיה ןוא טכיל עמוס יד ןֿפַאש וצ גונעג זיא
 רעקיטציא רעד טיול ,ןוז רעד ןוֿפ סָאמכרוד רעד טעװ רעבירעד זַא ןוא ;רָאי ַא
 םעד ןוֿפ ךשמ ןיא לטסקיצנַאװצ ַא ךועב ףיוא ןוענעלקרַאֿפ ךיז ,עטַאר
 * ןרָאי ןָאילימ ןטסטנעָאנ

 עבָארג יװ זיולב ןטכַארטַאב ןעמ ףרַאד ןסולש עקיזָאד יד ,ךיז טײטשרַאֿפ
 ןיא רימ ןבָאה גנַאל טינ רָאג זיב .תמא םוצ גנורעטנעענרעד ַא ןוֿפ ןכירטש

 ןוֿפ "ןטֿפערק עכעלריטַאג יד ןוֿפ גנוקריוו רעקיטַײזנגעק רעד ןגעווא לקיטרא םעד עז *

 "ןיזַאגַאמ לַאקיֿפָאסָאליֿפ םעד ןיא טקורדעג ,לאדניט 'ֿפָארּפ ןוֿפ טצעזעגרעביא ,ץלָאהמלעה !ֿפָארמ

 ,עירעס עטרעֿפ ,21 ונַאג וצ עגַאלַײג



 479 .(עיצארֿביליווקענ גָאווכַײלג ןיא ןעמוק סָאֹו

 ןוא ;ןוז רעד ןוֿפ עיציזָאּפמָאק רעשימעכ רעד ןגעוװ טסּוװעג טשינרָאג ןצנַאג
 ןסיײװ רימ .םעד ןגעו ןסיװ קיֿפיואנבױא ןַא זיולב רימ ןבָאה רעטציא וליֿפַא
 ךיא) ךעלגעמ ץנַאג זיא סע ןוא ,רוטקורטס רעכעלרעניא ריא ןגעוו טשיגרָאג
 :טכידעג רעלַארטנעצ ריא עגונב תורעשה יד זַא ,(ךעלנַײשרָאװ ץנַאג זַא ,ןיימ
 ןענַײז ,ןעגנוצַאשּפָא עקידרעירֿפ יד ןיא ןרָאװעג טכַאמעג ןענַײז סָאװ ,טייק
 :עכערסיוא יד עכלעוו ףיוא ,סעטַאד יד ןַײז ןלָאז סע רעכיז טינ יװ רעבָא ,שלַאֿפ
 .רעד רעד ןיא ןגיל טינ לָאז סע תועט ַא רַאֿפ סָאװ ןוא ,טיובעג ןענַײז ןעגנונ
 ,טֿפַארקװרעזער ריא סיוא טיג ןוז יד רעכלעוו ןיא ,עטַאר רענעגנורדעג ןוֿפ
 טֿפַארקװרעזער עקיזָאד יד זַא ,עיציזָאּפָארּפ עניײמעגלַא יד ּפֶא טינ סע טכַאװש
 רעד ביוא וליֿפַא .טּפעשעגסױא ןרעוװ טַײצ רעד טימ זומ ןוא טכױרברַאֿפ טרעוו
 ךס ַא ןַײז ןעק ןוז רעד ןיא גנוגעװַאב רעטיײרּפשעציטינ ןוֿפ בַײלברעביא
 עטַאר יד וליֿפַא ביוא ;סולש םוצ ןעמוקעג ןביוא זיא ןעמ רעדייא ,רעסערג
 םעד ןיא ,ןעמונעגנָא טָאה ןעמ יװ ,ןטלַאהנָא טינ ןעק גנולַארטשסיױא ןוֿפ
 רעטרענעלקרַאֿפ םַאזגנַאל ַא טימ ןײגנָא טַײצ רעד טימ זומ רָאנ ,ךרע ןקיבלעז
 ןבעג וצ ןרעהֿפױא טעװ ןוז יד ןעוו ,טַײצ יד וליֿפַא ביוא ןוא ;טייקדניוושעג
 טַײצ יד רעדייא ,רעטַײװ ךס ַא ךעלגעמ רעייז זיא ,ץיה ןוא טכיל גונעג זדנוא
 דָאירעּפ ַאזַא רעבָא ךָאד -- ןעגנונעכערסיוא עקירָאֿפ יד ןוֿפ ךיז טײטשרַאֿפ סָאװ
 עגונ ָאד זיא זדנוא סָאװ ץלַא זיא סָאד ןוא ,ןרעװ טכיירגרעד זיא סע ןעוו זומ
 ,ןקרעמַאּב וצ

 ןטײרּפשעצ ןוֿפ טלקיװטנַא ךיז טָאה יז ביֹוא ,םעטסיס:ןענוז יד תעב ,זיא
 .ניײא רעד ןיא גָאװכַײלג ןיא ןעמוק ןוֿפ ץצזעג םעד טרירטסוליא טָאה ,ףָאטש
 ,טרירטסוליא יז תעב ןוא ;גָאװכַײלג רעכעלגעווַאב קידנעטשלוֿפ ַא ןוֿפ גנוריֿפ
 ןיא גָאװכַײלג ןיא ןעמוק ןוֿפ ץעזעג םעד ,טלעטשעגֿפױנוצ טציא זיא יז יו
 ךַוא ץעזעג םעד יז טרירטסוליא ,ןעגנוגעווַאב עריא עלַא ןוֿפ גנוריסנַאלַאב רעד
 ןעיײג ייז זַא ,ןעגנירד רעקיזיֿפ ןוא ןעמָאנָארטסַא יד סָאװ ,ןסעצָארּפ יד ןיא
 ןוֿפ ךשמ ןיא ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא סָאװ ,סעסַאמ ןוֿפ גנוגעװַאב ענעי .ןָא ךָאנ
 גנוגעװַאב רערַאלוקעלָאמ ןיא טײרּפשעצ רעדיװ סםַאזגנַאל טרעװ ,עיצולָאװע
 עיצַארגעטניא רעװיסערגָארּפ רעד ךרוד טקעריד יא ,הביֿבט:רעטע רעד ןוֿפ
 ןכרוד גנוגעװַאב ריא ןגעק דנַאטשרעדיװ םעד ךרוד יא ,עסַאמ רעדעי ןוֿפ
 ןעגנוגעװַאב עלַא ןעװ ,דנַאטשוצ רעד ןַײז ןעק סע יװ טַײװ ךעלדנעמוא .םיור
 ןוא ,גנוגעװַאב רערַאלוקעלָאמ ןיא ןרעװ טלדנַאװרַאֿפ ןלעװ סעסַאמ יד ןןוֿפ
 יוצ ַאזַא זיא ךָאד ,גָאװכַײלג ןיא ןעמוק טצװ גנוגעװַאב ערַאלוקעלָאמ עדעי
 ,רעד גָאװכַײלג רעקידנעטשלוֿפ ןוא עיצַארגעטניא רעקידנעטשלוֿפ ןוֿפ דנַאטש
 ,םעטסיסןענוז ןיא םוטעמוא רָאֿפ טציא ןעמוק סָאװ ,ןעגנורעדנע יד ןכלעוו וצ
 ,ןריֿפ

 ןעגנערב ןיילַא ןעק סָאװ ,ַאזַא זיא (רודפ ַא) רוגיֿפ עשירעֿפס ַא ,172 8
 רעד ביוא .ןעמָאטַא עקידנעיצוצ קיטַײזנגעק ןוֿפ ןטֿפערק יד גָאװכַײלג ןיא
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 םרָגֿפ יד טעװ ,גנוגעװַאב עקידנעיירד א טָאה ןעמָאטַא ענױזַא ןוֿפ טַאגערנַא

 ,טײקישטַאלּפ רעקינייו רעדָא רעמ ןוֿפ דיָארעֿפס ַא ןרעוו גָאװכַײלג רעד ןוֿפ

 יד זַא ,ןוָאװעג ןענוֿפעגסױא זיא סע ןוא ;ךיז ןעיירד ןוֿפ עטַאר רעד טיול

 ױזַא טקנוּפ טייקדנור ןוֿפ ּפָא טכַײװ סָאװ ,דַיַארעֿפס רעקישטַאלּפ ַא זיא דרע

 סָאװ ,טֿפַארק עלַאגוֿפירטנעצ יד ןריסנַאלַאבנגעק ֹוצ קיטיינ זיא סע יװ ,ליפ

 ,ןגָאז וצ טניימ סָאד ,סקַא ריא םורָא ךיז ןעיירד ןכיג ריא ןוֿפ סױרַא טמוק

 עקידנעטשלוֿפ א ןרָאװעג טכייוגרעד זיא דרע רעד ןוֿפ עיצולָאװע רעד ןיא זַא

 טעניימעגלַא ריא ףיוא גנוקריוו ַא ןבָאה סָאװ ,ןטֿפערק ענעי ןוֿפ גָאװכַײלג

 .סירמוא

 דרע יד סָאװ ,גָאװכַײלג ןיא ןעמוק ןוֿפ סעצָארּפ רעדנַא רעקיצנייא רעד

 ריא םורַא גנוגעװַאב רעד ןוֿפ רעװנָא רעד זיא ,ןזַײװסױרַא ןעק עצנַאג סלַא

 ןיא טמוק רעװנָא ַאזַא זַא ,ןזַײװַאב עטקעריד ןייק טינ ןבָאה רימ ןוא ;סקַא

 ןוֿפ גנובַײר יד זַא ,טּפױהַאב טָאה רעבָא ץלָאהמלעה יֿפָארּפ ,רָאֿפ ןתמא רעד

 טינ לָאז גנוקריוו יד ךעלקרעמַאבמוא יו ,סעילַאװכ:ץײלֿפוצ ןוא .ץיילֿפּפָא יד

 יד ןרענעלקרַאֿפ םַאזגנַאל זומ ,ןדָאיועּפ-טַײצ עטנַאקַאב זדגוא יד ןיא ןַײז

 .ןלעטשּפָא ןצנַאג ןיא יז ףוס 2 ףוס זומ ןוא דרע רעד ןוֿפ גנוגעװַאב עקידנעיירד

 ךיז ןעיירד טָאד זַא ,ןגָאו 02 ןעזרַאֿפ ַא ןַײז וצ סיוא טזַײװ סע שטָאכ זיא

 ?ריו עמערטסקע יד םערֶאה ,ןרעוו טלעטשעגּפָא ױזַא טָא ןעק דרע רעד ןוֿפ

 ימוא ןַא ןיא רָאנ סענָארּפ ַאזַא ךרוד ןרעוו טכיירגרעד ןעק סָאװ ,גנוק

 דרע רעד ןוֿפ גָאט םעד ןוֿפ גנורעגנעלרַאֿפ ַא ןעועג טלָאװ ,טַײצ רעכעלדנע

 יד זַא ,רָאלק ןַײז וצ סיוא טוַײװ ךָאד ;שדוח-הנֿבל ַא ןוֿפ גנעל רעד וצ זיב

 ?ױַאֿפ ַא ןוֿפ הביס עכעלקריוו ַא זיא ץיילפוצ ןוא ץײלֿפּפָא ןוֿפ גנובַײר עקיזָאד

 ןעזנַײא רימ ןזומ ,ןַײז טינ לָאז גנוקריוו יד םַאזגנַאל יו .ךיז ןעיירד ןטרענעלק

 ןַא רעטנוא גָאװכַײלג ַא וצ גנַאג ןלַאסרעװינוא םעד ןוֿפ לימשַײב ַא םעד ןיא

 ,םרָאֿפ רעדנַא

 סָאװ ,ןעגנוגװַאב יד ױזַא יו ,תויטרֿפב ןזַײװּוצנָא קיטייג טיג זיא סע

 .רעביײא םעד ףיוא רעסַאװ ןיא ןוא טֿפול רעד ןיא ןפַאש ןלַארטש:ןענוז יד

 ןדנוא ןענרעל *,ףָאטש ןדילָאס ריא ןיא יז ךרוד ןוא ,דרע רעד ןוֿפ ךַאלֿפ

 ןוא סעילַאװכ ןוא ןטניוו יד זַא ,רָאלק זיא סע .תמא ןקיבלעז םעד עלַא

 ןריֿפ ייז טָאװ ןעגנוצעזּפָא יד ןוא ןעגנוקנעװשּפָא יד יו םוג ױזַא ,ןעמָארטש

 עזָאלדנע ןיא ןוא בַאטשסָאמ ןסיורג ַא ףיוא דנַאנַאכָאנ ןרירטסוליא ,ךרוד

 ןבירשַאב ןענַײז סָאװ ,ןעגנוגעװַאב ןוֿפ ןעגנוטײרּפשעצ עסיורג ענעי ןעמרָאֿפ

 .ָארטסא ןיֿפ ןכיוטשטנורג, קרעװ ןַײז ןיא טקוקעגנײרַא בָאה ךיא ןעוו ,טלמונא זינ *
 יוזַא ןיוש טָאה לשרעה ןאשזו רעס וא ,טסּוװעג טינ ךיא בָּנֹה ,עגארֿפ רעדנא ןא ןגעוו *עימָאנ

 רעטצעל רעד ןענַײז ןוז רעד ןוֿפ ןלארטש יד, זא ,טרעלקרעד 1833 רָאי ןיא יו קירוצ גנאל

 שוריֿפב ןַײרַא טמעג רע ."ורע רעד ףיױא רַאֿפ טמוק סָאװ גנוגעוואב רעדעי טעמּכ ןוֿפ לאווק

 רימ סָאװ ןעגנוגעװַאב יד ךיוא יו ,ןעגנוקריוו-סנבעל ןוא עשיגָאלָארָאעטעמ ,עשיגַאלָאעג עלַא

 יעטס שוורָאשזד ןריטידערק וצ תועש א ןעוועג זיא סע ,סיוא טעז סע  ,ליוק קידנענערב ןֿפַאש

 .עעדיא רעד טָא טיפ ןענָאסגעֿפ
: 

 יע יי
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 :רעדנַאנוֿפ רעטריסנַאלַאב ַא וצ ץנעדנעט יד ןוא ,לײטּפָא ןטשרע ןיא ןרָאװעג
 עקידוװעריּפש יד טָא ןוֿפ רעדעי .ןעגנורדעג ןוֿפרעד זיא סָאװ ןטֿפערק ןוֿפ גנולייט
 :גיא רעד ךרוד טקערידמוא רעדָא טקעריד ןֿפַאשעג ןרעוו סָאװ ,ןעגנוגעװַאב
 ,ןוז רעד ןוֿפ ןעמוק סָאװ ןעגנוגעװַאב עקידװעריּפש-טינ ענעי ןוֿפ עיצַארגעט
 רעקינייװ ץלַא ןיא טלייטעגרעביא ןוא טלייטעצ ,ןצזעג ןבָאה רימ יװ ,טרעװ
 ֹוצ טריצודער ךעלדנע טרעוװ סע זיב ,ןעגנוגעװַאב עקידװעריּפש רעקינייװ ןוא
 ןיא דרע רעד ןוֿפ טלַארטשעגסױא טרעוװ ןוא ןעגנוגעװַאב עקידװעריּפש-טינ
 | ,סעילַאװכציה ןוֿפ םרָאֿפ רעד

 ןעגנוגעװַאב עטריצילּפמָאק יד טָא ןעמַאזוצ ןלעטש לּכה-ךס רעייז ןיא
 דרע רעד ןוֿפ ערָאק רעד ףיוא ןֿפָאטש עדילָאס ןוא עקיסילֿפ ,עקיטֿפול ןוֿפ
 ןעמ ןעק ,ןעזעג רעירֿפ ןבָאה רימ יװ .גָאװכַײלג עכעלגעװַאב קיגנעהּפָא ןַא
 :מוא יד ,ןעמטיר ןוֿפ עיצַאניּבמָאק עטלקיװרַאֿפ ַא ןעניֿפעג ייז ןיא םוטעמוא
 דנַאל ןוֿפ ןוא ,דנַאל ןֿפױא םי ןוֿפ רעסַאװ ןוֿפ עיצַאלוקריצ עכעלרעהֿפױא
 עכלעוו ,ןעגנוּוט עקידנריסנעּפמָאק ענעדײשרַאֿפ יד טָא ןוֿפ ּפיט ַא זיא ,םי םוצ
 .עג ןרעװ סָאװ ,ןטייקיסעמלגערמוא עלַא יד ןשיװצ טינשכרוד ַא ףיוא ןטלַאה
 ערעדנַא ןיא יו ,םעד ןיא ןוא ,ןעגנורעטש עקיטַײזנגעק ערעייז ךרוד ןֿפַאש
 סָאװ ,טֿפַארק יד זַא ,רימ ןעעז ,סַאלק ןטירד םעד ןוֿפ ןגָאװכַײלג עטריֿפעגנַײא
 ;ןסיורד ןוֿפ טַײנַאב עלַײװ עלַא טרעוו ,ךיז ןטײרּפשעצ ןיא עלַײװ עלַא טלַאה
 ןגַײטש םעד ךרוד טריסנַאלַאב ןענַײז לעטשוצ םעד ןוֿפ ןלַאֿפ ןוא ןגייטש סָאד
 ןשיוװצ גנומיטשנַײא רעד ןיא סע טעז ןעמ יװ ,ךיױרברַאֿפ םעד ןוֿפ ןלַאֿפ ןוא
 ,ןקעלֿפנוז יד ןוֿפ לקיצ םעד ןוא סעיצַאירַאװ עשיטענגַאמ יד

 ןַא ,זיא ,ןקרעמַאב וצ עגונ רקיע רעד זדנוא זיא סָאװ ,טקַאֿפ רעד רעבָא
 .לוֿפ ַא וצ רעטנעענ לָאמעלַא ןכַאז ןעגנערב ןוא ןייגנָא זומ סעצָארּפ רעד טָא
 ,עשיגָאלָאעג ןוא עשיגָאלָארָאעטעמ ,ןעגנוגעוַאב עשינַאכעמ יד טָא .ור רעקידנעטש
 .ןגעק ךרוד קילַײװטַײצ יא ,גָאװכַײלג ןיא טכַארבעג דנַאנַאכָאנ ןרעו עכלעוו
 ןוא ןעגנוגעװַאב ענױזַא ןוֿפ גנוטיירּפשעצ רעד ךרוד טנענַאמרעּפ יא ,ןעגנוגעװַאב
 ,טֿפַארק עמוס יד יװ ךרע ןיא ,רעקיגיײװ ןרעוו םַאזגנַאל ןלעװ ,ןעגנוגעװַאב-ןגעק
 עקידװעריּפש:טינ יװ יוזא ,רעקינײװ טרעװ ,ןוז רעד ןוֿפ ךיז טמוקַאב סָצװ
 רעזדנוא ןוֿפ רעטנעצ םעד ןוֿפ זדנוא ֹוצ טײרּפשרַאֿפ ןרעו סָאװ ,ןעגנֹוגעװַאב
 יג ָאד ןרעװ סָאװ ,ןעגנוגעװַאב עקידװעריּפש יד ןזומ ,רעכַאװש ןרעװ ,םעטסיס
 רעד ןוֿפ ץיח יד ןעוו ,דָאירעּפ ןטַײװ םענעי ןיא ןוא ;רענעלק ןרעװ ,יײז ןוֿפ ןֿפַאש
 :רעדיוו עכעלקרעמַאב ןייק ןַײז טינ רעמ ןלעװ ,ךעלקרעמַאב ןַײז טינ רעמ טעוװו ןוז
 ,עטענַאלּפ רעזדנוא ןוֿפ ךַאלֿפרעבײא םעד ףיֹוא ףָאטש ןוֿפ ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ

 ןעגנורעדנע עלַא ןעגַײז ,טקנוּפדנַאטש ןטסכעה םעד ןוֿפ טכַארטַאב ױזַא
 גײ ןשימסָאק ַא ןוֿפ גנַאג םעד ןיא ןדָאזיּפע יו רעמ טשינ דרע רעד ףיוא
 ןוֿפ ענעי זַא ,(69 4) ןרָאװעג ןזיוװעגנָא רעירֿפ זיִא סע ,גָאװכַײלג ןוֿפ לעטש
 "טַא ריא ןוא דרע רעד ןוֿפ ערָאק יד סָאװ ,ןעגנורעדנע עכעלרעהֿפיױאמוא יד
 רעקידנעײגנָא ךָאנ רעד ןוֿפ טיג ךיז ןעמענ עכלעוו ,ךרוד ןכַאמ ערעֿפסָאמ

)31( 



 ןפיצנירפ עטׂשרע יד -- רעסנצפ8 ג/ 189

 ,טעטיװַאװג ןוֿפ רעטנעצ ןַײז וצ דרע רעד ןוֿפ ףָאטש םעד ןוֿפ גנוגעװַאב

 רעד ןוֿפ ףָאטש םעד ןוֿפ גנוגעװַאב רעקידנעײגנָא ךָאנ רעד ןוֿפ ךיז ןעמענ

 רעד טָא זַא ,ןקרעמַאב ךָאנ ןעמ ףרַאד ָאד ,טעטיװַארג ןוֿפ רעטנעצ ןַײז וצ ןוז

 ןוֿפ ךשמה ַא זיִא ןוז רעד ןיא ןוא דרע רעד ןיא עיצַארגעטניא ןוֿפ ךשמה

 ,רעקידװעריּפש :טינ ףיוא גנוגעװַאב רעקידװעריּפש ןוֿפ גנולדנַאװמוא רענעי

 סָאד זַא ןוא ,גָאװכַײלג ַא ןעגנערב ןיא ךיז טקידנע ,ןעזעג ןבָאה רימ יװ ,עכלעוו

 ןעמוקנָא סָאד ןיא עיצַארגעטניא רעמערטסקע ןַא וצ לַאֿפ ןדעי ןיא ןעמוקנָא

 :עװַאב עקידװעריּפש ןייק רעמ טינ טבַײלב סע ןכלעװ ןיא ,דנַאטשוצ ַא ןוֿפ

 ?וצ ַא --- גנוגעװַאב רעקידוועריּפש:טיג ןיא ןרעו טלדנַאװרַאֿפ לָאז סָאװ ,גנוג

 ,ןטֿפערק יד ןוא ,עיצַארגעטניא ןֿפַאש סָאװ ,ןטֿפערק יד ןכלעוו ןיא ,דנַאטש

 ,עכַײלג ןרָאװעג ןענַײז ,עיצַארגעטניא ןגעק ןקריוו סָאװ

 רעקיכַאֿפריֿפ ַא ןיא סױרַא טזַײװ רעּפרעק רעקידעבעל רעדעי ,173

 ןוֿפ סױרַא םיא טזַײװ רע -- סיוא ָאד ןשרָאֿפ רימ סָאװ סעצָארּפ םעד םרָאפ

 וצ העש ןוֿפ ;ןטֿפערק עשינַאכעמ ןוֿפ ןריסנַאלַאב םעד ןיא טונימ וצ טונימ
 ןעגנורעדנע יד ןיא רָאי וצ רָאי ןוֿפ ;סעיצקנוֿפ ןוֿפ ןריטנַאלַאב םעד ןיִא העש
 ,ףוסל ןוא ;גנוגנידַאב רעד ןוֿפ ןעגנורעדנע יד ןקיטיגרַאֿפ סָאװ ,דנַאטשוצ ןוֿפ
 ןברַאטש םַײב ןעגנוגעװַאב:סנבעל יד ןוֿפ לעטשּפָא ןקידנעטשלוֿפ םעד ןיא
 ,ךעלּפעק יד טָא רעטנוא ןטקַאֿפ יד ןטכַארטַאב רימָאל

 גנוּוט עכעלקרעמ עדעי ףיונוצ טלעטש סָאװ ,גנוגעװַאב עקידװעריּפש יד
 :נגעק ויא סע רעכלעוו ַא ךרוד טלעטשעגּפָא דלַאב טרעװ ,םזינַאגרָא ןַא ןוֿפ
 טבייה ןעמ ןעװ .טֿפַארק רעכעלרעסיוא רעדָא רעכעלרעניא ןַא ןוֿפ גנוקריוו
 זַײװליײט ,גנוגעװַאב רעקיזָאד רעד ןוֿפ גנוקריוו-ןגעק ַא טמוק ,םערָא םעז ףיוא
 םעד ןוֿפ ןדנַאטשרעדיװ עכעלרעניא יד ךרוד זַײװליײט ןוא טעטיװַארג ךרוד
 ,טרענימעג דנַאנַאכָאנ ױזַא טרעװ סָאװ ,גנוגעװַאב יד ןוא ; ַײבעג ןכעלרעּפרעק
 ןענַײז ןטֿפערק יד רעכלעװ ןיא ,עגַאל ַא טכיירג םערָא רעד ןעוו ,ךיז טקידנע
 ?רעדנַאנוֿפ ןוא גנו;צֿפױנוצ רעדעי ןוֿפ ןצענערג יד .גָאװכַײלג ַא ןיא ןעמוקעג
 ערעלוקסומ יד ןשיװצ גָאװכַײלג עקידעלַײװ ַא זדנוא ןזַײװ ץרַאה םענוֿפ גנויצ
 טולב ןוֿפ סָאג רעדעי ןוא ;ןעגנוגעװַאב עטצעזעגנגעק יד ןֿפַאש סָאװ ,ןעגנונַאּפש
 גנוטיײרּפשעצ עכיג יד לַײװ ,םיא ךָאנ ךַײלג ןעמוק לָאז רערעדנַא ןַא ,טרעדָאֿפ
 .וקריצ ןוֿפ עסַאמ עצנַאג יד טלעטשעגּפָא דלַאב טסנוז טלָאװ טעּפמיא ןַײז ןוֿפ
 ןיא רָאֿפ ןעמוק סָאװ ,ןעגנוקריוװ-ןגעק ןֹוא ןעגנוקריוו יד ןיא ,טולב ןקידנריל
 ןוֿפ ןעגנוריסנַאלַאב עשינַאכעמ יד ןיא יװ ליֿפ ױזַא ,ןענַאגרָא עכעלרעגיא יד
 סָאװ ןעגנוגעװַאב יד ןיא גָאװכַײלג ַא רָאֿפ עגר רעדעי טמוק ,רעּפרעק ןצנַאג
 ,ןֿפַאשעג עגר עדעי ןרעוו

 יװ ןוא ,ןעמַאזוצ ןעמעלַא ייז קידנטכַארטַאב ,סעיצקנוֿפ עשינַאגרָא יד
 --גָאװכַײלג עכעלגעװַאב קיגנעהּפָא ןַא ףיונוצ ןלעטש ,עירעס ַא ןרימרָאֿפ יז
 טײרּפשעצ לָאמעלַא טרעוו טֿפַארק עכעלגעוװַאב ריא סָאװ ,גָאװכַײלג עכעלגעוװַאב ָא
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 טכַארבעג טשרָאקָא ןבָאה רימ סָאװ ,גָאװכַײלג ןיא ןעמוק ןלעיצעּפס םעד ךרוד
 .געװַאב עשירֿפ קידנעמעננַײרַא ,טַײנַאב דנַאנַאכָאנ טרעװ ןוא ,ןליּפשַײב יו
 דנַאנַאכָאנ ףיסומ זיא סָאװ ,טֿפַארק ןוֿפ רצוא ןַא זיא ןַײּפש ,טֿפַארק עכעל
 דנַאנַאכָאנ טרעוו סע לֿפיװ ,ליֿפ ױזַא ןטייקיטעט:סנבעל יד ןוֿפ טצּפמיא םעד וצ
 .עװַאב עלענָאיצקנוֿפ עלַא ,ןטֿפערק ענעמוקעגַײב יד ךרוד יז ןוֿפ טרענימעג
 ,85 8) ןעזעג ןבָאה רימ יװ ,ןענַײז ןטלַאהעגנָא ױזַא ןרעװ סָאװ ןעגנוג
 ןוֿפ ןעמטיר עטצעזעגֿפױנוצ ןֿפַאשעג ןרעו גנוקינײארַאֿפ רעייז ךרוד ; שימטיר
 ןיא ןעמוק ןוֿפ סעצָארּפ רעד ןוא ;ןטײקטריצילּפמָאק ןוא ןגנעל ענעדײשרַאֿפ
 ,ןָא ךיז טעז ןעמטיר עטצעזעגֿפױנוצ ןוא עכַאֿפניא יד טָא ןיא גָאװכַײלג
 נָא ןכעלטנייװעג םעד ןיא ךיוא ,םטיר ןדעי ןוֿפ םערטסקע ןועי ןיא ץוחַא
 ,ןטימ ַאזַא ןוֿפ לעטשנַײא:רעדיװ םעד ןיא ןוא ,ןטימ ןקידנעטש ַא ןוֿפ ןטלַאה
 ,לשמל ,ןעװו .םיא ןוֿפ גײנּפָא ןַא ןעוועג םרוג ןבָאה תוביס עקילעֿפוצ ןעוו
 ףיוא טמוק ,ןעלקסומ ןוֿפ טייקיטעט רעד ךרוד גנוגעװַאב ךס ַא קעװַא טייג סע
 ,גנונעװַאב רענעטלַאהַאב ןוֿפ ןסַאּפַאז ענעי ףיוא גנורעדָאֿפ עקידנריגַאער ַא
 סָאז :ןבעװעג יד ןיא ןֿפָאטש ערַאברעצרַאֿפ ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא ןגיל סָאװ
 ןעלטימ יד ןענַײז עיצַאלוקריצ עטרעכינרַאֿפ יד ןוא ןעמעטָא עטרעסערגרַאֿפ
 ןוֿפ גנוטײרּפשעצ עקירעביא יד סיוא ןכַײלג סָאװ ,טֿפַארק רעמ ןֿפַאש וצ
 | | | ,טֿפַארק

 :ַאב רערַאלוקעלָאמ ןוֿפ גנולדנַאװרַאֿפ רעכעלטנייוועגמוא רעד טָא ךָאנ
 .גַײרַא עכעלטנייוועגמוא ןַא דלַאב טמוק ,גנוגעװַאב רעקידװעריּפש ןיא גנוגעוו
 ןיא ןוא ;גנוגעװַאב רערַאלוקעלָאמ ןוֿפ רוקמ רעד זיא סָאװ ,זַײּפש ןוֿפ גנֹויצ
 לַאטיּפַאק ןטגײלעגּפָא םעד ןוֿפ ןרָאװעג ןגױצעגסױרַא זיא סע לֿפו ךרע םעד
 תעב ,ורּפָא ןרעגנעל ַא וצ ץנעדנעט ַא ָאד ןיא ליֿפ ױזַא ףיוא ,רעּפרעק ןוֿפ
 םעד ןוֿפ גיינפָא רעד ביוא .ּפָא רעדיוו ךיז טגייל לַאטיּפַאק רעשירֿפ ןכלעוו
 טָאה רע זַא ,סיורג יֹזַא ןעװעג זיא סעיצקנוֿפ יד ןוֿפ גנַאג ןכעלטנייוועג
 ןעװעג םרוג טָאה גנוגנערטשנָא עקרַאטש וצ ַא ןעװ ונַײהד ,טיירדעצ ייז
 ךיז ןלעטשנַײא ץלַא טעװ ,ןֿפָאלש ןענעק טינ ןוא טיטעּפַא םעד ןרילרַאֿפ וצ
 ןעוועג טינ זיא גנורעטשעצ יד רָאנ ביוא יַאנּתב .טַײצ רעד טימ גָאװכַײלג ַא
 טכינרַאֿפ ןוא סעיצקנוֿפ יד ןוֿפ סנַאלַאב םעד טרעקעגרעביא טָאה סָאװ ,ַאזַא
 טלעטשעגנַײא גנולצולּפ ךיז טָאה סע זַא ,סע טניימ לַאֿפ ַאזַא ןיא) ןבעל סָאד
 ןײוװכעלסיב סנַאלַאב רעכעלטנייועג רעד טעװ ,גָאװכַײלג עקידנעטשלוֿפ ַא
 8 ,ףרַאש ןיא טיטעּפַא רענעמוקעגקירוצ רעד :ןלעטשנַײא רעדיװ ךיז
 ףעגנַאל ןוא רעֿפיט ַא ןוא ,סיורג ןעוװעג זיא גנורעצּפָא יד סָאװ ךרע
 יד ןיא וליֿפַא ,טײקיזָאלֿפָאלש רעקידרעירֿפ רעד רַאֿפ טקיטיגרַאֿפ ףָאלש
 ,גנורעטשעצ ַא טכַארבעגטימ טָאה גײנּפָא רעסיורג ֹוצ ַא ּוװ ,ןלַאֿפ עמערטסקע
 ןייק טיג ךיוא סע זיא ,ןרָאװעג טכיררַאֿפ טינ ןצנַאג ןיא לָאמ ןייק זיא סָאװ
 רעד טרעוװ ןלַאֿפ עניוזַא ןיא םערָאװ ,ץעזעג םעניײמעגלַא םעד ןוֿפ םַאנסיוא
 םעייג ַא םורָא ןכילגעגסיוא ,טַײצ רעסיוועג ַא ךָאנ ,סעיצקנוֿפ יד ןוֿפ גנָאג
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 ךנַאטשוצ רעלַאמרָאנ רעד ןָא ןענַאדנוֿפ טרעװ רעכ?עוו ,דנַאטשוצ ןלעטימ
 טכַארבעג טָאה סָאװ ,טֿפַארק יד זַא ,סיוא טמֹוק ױזַא ,דיווידניא םעד ןוֿפ
 גנַאג םעד טרעטשעצ טָאה ןוא גנוטכיר רעסיוועג ַא ןיא גיײנּפָא ןסיורג וצ ַא
 .ַאגרָא סָאד ףיונוצ ןלעטש סָאװ ,ןעגנורעדנע עשימטיר עטריצילּפמָאק יד ןוֿפ
 .נגעק ךרוד טריזילַארטיײנ ףוסל ןוא ,רענעלק זַײװכעלסיב טרעװ ,ןבעל עשינ
 ירַאֿפ רעד ןיא ןעגנורעדנע סירַא רעטעּפש ןֿפור עכלעוו ,ןטֿפערק עטצעזעג
 ,ןעגנולקַאװ עקיניװ רעדָא רעמ עסיוועג ךָאנ ,ױזַא ןוא ,גנוטכיר רעטרעק
 ,סעצָארּפ רעד זיא סָאד ןוא .עגַאל עלעטימ ַא טלעטשעגנַײא רעדיוו טרעוו
 "רוטַאנ רעד ןוֿפ טֿפַאוק עקידנלײה ידע :ןָא ןֿפור רעקידעמ יד סָאװ
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 .רעק עשינַאגרָא יד סָאװ ,גָאװכַײלג ןיא ןעמוק ןוֿפ םרָאֿפ עטירד יד
 .רירטסוליא טשרָאקָא רעד ןוֿפ טַאטלוזער רעקיטיינ ַא זיא ,סױרַא ןזַײװ סרעּפ
 רעדָא םזינַאגרָא ןַא ןוֿפ תוליגר רעד ןיא גנורעדנע ןַא ךרוד ןעוו ,םרָאֿפ רעט
 סעּפע וצ ןֿפרָאװעגרעטנוא קידנעטש ףיוא רע טרעװ ,ןדנַאטשמוא ענַײז ןיא
 ,סולֿפנַײא ןטלַא ןַא וצ סָאמ רענעדיײשרַאֿפ ַא ןיא רעדָא ,סולֿפנַײא םעַײנ ַא
 עשינַאגרָא יד ןוֿפ גנורעטשעצ רערענעלק רעדָא רערעסערג ַא ךָאנ ,רָאֿפ טמוק
 סָאװ ,עגַאל:טינשכרוד רעַײנ ַא םורַא ייז ןוֿפ גנוריסנַאלַאב עַײנ ַא ,ןעמטיר
 יֹּפֶא עקילַײװטַײצ יד ןגעק יוװ ױזַא .ןֿפַאשעג טָאה סולֿפנַײא רענעבעגעגוצ רעד
 ןוֿפ ןעגנוגײנּפָא עקילַײװטַײצ ךיוא ןקריו ןעמטיר עשינַאגרָא יד ןוֿפ ןעגנוגיינ
 עטנענַאמרעּפ ערעייז גָאװכַײלג ַא ןיא ךיוא ןעמוק ױזַא .,טרָאס ןטרעקרַאֿפ ַא
 סָאװ ,ןעגנוגיײנּפָא עטצעזעגנגעק ןֿפַאשעג ןרעוו סע סָאװ םעד ךרוד ,ןעגנוגײנּפָא
 טֿפַאש לקסומ ַא סָאװ גנוגעװַאב עמוס יד ביוא ,טנענַאמרעּפ ױזַא טקנוּפ ןענַײז
 ,רעירֿפ יװ גנורענ רעמ רע טגירק ,רעירֿפ יװ רעסערג טרעװ ךעלטנייוועג
 רערעסערג ַא ןיא ןָא טייג לקסומ םעד ןוֿפ גנורעג יד ןֹוא ךיורברַאֿפ רעד ביוא
 ,םעטסיס רעד ןוֿפ ןלייט ערעדנַא ןיא גנורענ יד ןוא ךױרברַאֿפ רעד יו ,עטַארי

 סָאד ןוא .ןסקַאװ טצוװ לקסומ רעד זַא ,ַאזַא ןרעװ גנורענ ןוֿפ ףדוע רעד טעוו
 רעכעלגעט רעד ןשיװצ סנַאלַאב ַא ןוֿפ לעטשנַײא רעד זיא ןסקַאװ ןַײז ןוֿפ ןרעהֿפױא
 ןוֿפ בָאגסױא ןכעלגעט םעד ןשיװצ --- רוטַארַאּפער רעכעלגעט רעד ןוא גנורעצרַאֿפ
 ,ןבעגעגוצ ךעלגעט םיא טרעוו סָאװ טֿפַארק רענעגרָאברַאֿפ עמוס רעד ןוא טֿפַארק
 ,סעיצַאקיֿפידָאמ עשינַאגרָא עלַא ַײב ןעמוקרָאֿפ זומ סכעלנע זַא ,רָאלק זיא סע

 סָאװ ,סולש ַא זיא סָאד .זַײּפש ןיא רעדָא טַאמילק ןיא גנורעדנע ןַא ןוֿפ ןעמוק סָאװ
 סָאװ ,ןעגנונעדרָאנַײא עלעיצעּפס יד קידנסיװ טינ וליֿפַא ןעיצ רעכיז ןענעק רימ
 ןבעל ןוֿפ ןֿפוא רענעדײשרַאֿפ ַא זַא ,ןעצז רימ ביוא ,גָאװכַײלג יד ןַײא ןלעטש
 רעטרעדנעעג ַא סעּפע ךרוד גנונעדרָאמוא רעלענָאיצקנוֿפ ןוֿפ דָאירעּפ ַא ךָאנ טמוק
 טרעוו סָאװ ,עגַאל עטרעדנעעג יד זַא ,ןעעז רימ ביוא ;} םעטסיס רעד ןוֿפ עגַאל
 יעדנע ערעטַײװ ןייק קידנעגנערב טינ ןָא טלַאה ,טַײצ רעד טימ טלעטשעגנַײא
 ןטֿפערק עַײנ יד זַא ,ןגָאז וצ יװ טינ הרירב רעדנַא ןייק רימ ןבָאה ,גנֹור
 .נגעק יד ךרוד ןרָאװעג טריסנעּפמָאק ןענַײז םעטסיס רעד ףיוא ןקריוו סָאװ
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 גנורעלקרעד יד זיא סָאד ןוא .ןֿפורעגסױרַא ןבָאה ייז סָאװ ןטֿפערק עטצעזעג
 .גנוסַאּפוצ ןָא ןֿפור רימ סָאװ סעצָארּפ םעד ןוֿפ/

 5במַאסנַא םעד ןיא ץעזעג םעד טרירטסוליא םזינַאגרָא רעדעי ,ףוסל
 זַײּפש ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא ךעלגעט ןַײרַא רע טיצ ביײהנָא ןיא .ןבעל ןַײז ןוֿפ
 טרעװ ףדוע רעד ןוא ,סיוא ךעלגעט טיג רע רעדייא טֿפַארק עמוס ערעסערג ַא
 רעטנעענ טמוק רע ןעװ .סקּוװ ןַײז ךרוד גָאװכַײלג ןיא טכַארבעג ךעלגעט
 ןוא ,ףדוע רעקיזָאד רעד ךיז טרענעלקרַאֿפ ,דנַאטשוצ םענעסקַאװרעד ןַײז וצ
 .געטָאּפ ןוֿפ גנויצנַײרַא עכעלגעט יד טריסנַאלַאב םזינַאגרָא םענעמוקלוֿפ םעד ןיא
 ,טסייה סָאד ,גנוגעװַאב עלעוטקַא ןבעגסיוא עכעלגעט סָאד גנוגעװַאב רעלעיצ
 ןעמוק ַא ןזיװעגסױרַא קידנעטש טרעװ ןבעל םענעסקַאװרעד ןוֿפ ךשמ ןיא זַא
 רעכעלגעט רעד ןָא טבייה טַײצ רעד טימ ,סַאלק ןטירד םעד ןוֿפ גָאװכַײלג ןיא
 ןיא טַאטלװער רעד ןוא ,סניװעג ןכעלגעט םעד ןגַײטשוצרעבירַא רעװנָא
 ןעמטיר עשינַאגרָא יד ;טייקיטעט רעלענָאיצקנוֿפ ןוֿפ עמוס ערענעלק ַא
 .ןטימ םעד ןוֿפ טַײז רעדעי ףיױא רעקינײװ ץלַא סיוא ךיז ןטײרּפש
 ןֿפור רימ סָאװ ,גָאװכַײלג עקידנעטשלוֿפ ענעי טמוק ךעלדנע ןוא ,דנַאטשוצ
 ,טיוט רעד

 ןכעלדנע םעד טײלגַאב סָאװ ,רוטקורטס ןוֿפ דנַאטשוצ רעכעלדנע רעד
 סלַא יא ,דיחי סלַא יא ,טייג םזינָאגרָא ןַא ןכלעוו וצ ,סעיצקנוֿפ ןוֿפ דנַאטשוצ
 ןענַײז סָאװ ,סעיציזָאּפָארּפ יד ןוֿפ םענייא ןוֿפ ןרעװ טריֿפעגסױרַא ןעק ,ןימ ַא
 רימ .לטיּפַאק םעד טָא ןוֿפ לייט ןטשרע םעד ןיא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא
 ןעו ,טכיירגרעד טרעוװ טײקיטרַאנדײשרַאֿפ ןוֿפ ץענערג רעד זַא ,ןעזעג ןבָאה
 זַא ;קידנעטשלוֿפ טרעוו טַאנערגַא ןדעי ןוֿפ גָאװכַײלג ַא ןיא ןעמוק סָאד רָאנ
 יד יװ ,גנַאל ױזַא רָאנ ןטלַאהנָא ןעק ףָאטש ןוֿפ גנולײטרעדנַאנוֿפ 2 רעדיװ יד
 יד זַא ,טמוק ,ןעזעג רימ ןבָאה ,ןוֿפרעד .טריסנַאלַאב טינ ךָאנ זיא גנוגעוַאב
 סָאװ ןטֿפערק עלַא ּוװ ,ענױזַא ןַײז ןזומ ןעגנונעדרָאנַײא עלערוטקורטס עכעלדנע
 עשירענגעק עקידנֿפערטַאב ךַײלג ךרוד ןכַײלגסיױא ךיז ןזומ טַאגערגַא ןֿפױא ןקריוו
 ,ןטַאגערגַא עשינַאגרָא ןוֿפ לַאֿפ ןיא ןוֿפרעד ךיז טײטשרַאֿפ סָאװ זיא .ןטֿפערק
 ;8ֿױא יד זַא ,ןעזעג ןבָאה רימ ?עכעלגעװַאב ַא זיא גָאװכַײלג רעייז סָאװ
 ןוֿפ גנוֿפַאש עקידתוליגר יד טרעדָאֿפ גָאװכַײלג רעכעלגעװַאב ַאזַא ןוֿפ גנוטלַאה
 :רעסיוא יד טימ סעמוס ןוא ןעגנוטכיר ,לָאצ ןיא ןעמיטש סָאװ ןטֿפערק עכעלרעניא
 .מָאק רעדָא עקיצנייא ,סעיצקנוֿפ עכעלרעניא ליֿפ ױזַא --- ןטֿפערק עקילעֿפוצ עכעל
 ;ריוו עכעלרעסיוא עטריניבמָאק רעדָא עקיצנייא ןַארַאֿפ ןענַײז סע לֿפװ ,עטריניב
 ןוויטַאלערָאק יד ןענַײז סעיצקנוֿפ רעבָא .ןרעװ טריסנַאלַאב ןֿפרַאד סָאװ ,ןצגנוק
 יד ןענַײז ,ןעגנוגנידַאב עכַײלג טסנוז ַײב ,סעיצקנוֿפ ןוֿפ סעמוס יד ,ןענַאגרָא ןוֿפ
 סעיצקנוֿפ ןוֿפ סעיצַאניבמָאק ןוא ,ןענַאגרָא יד ןוֿפ סיירג רעד ןוֿפ ןוװיטַאלערָאק
 ןריניֿפעד ןעמ ןעק רעבירעד .ןענַאגרָא ןוֿפ סעיצַאניבמָאק ןוֿפ ןויטַאלערָאק יד ןענַײז
 ןיא ןעמוק ןלענָאיצקנוֿפ סָאד טיילגַאב סָאװ ,טײקטריצילּפמָאק עלערוטקורטס יד
 עטריזילַאיצעּפס ליֿפ ױזַא ןַארַאֿפ ןענַײז סע רעכלעוו ןיא ,רוטקורטס ַא יו ,גָאװכַײלג
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 ערעדנוזַאב יד ןקריווּוצנגעק ,ןעמַאזוצ רעדָא רעדנוזַאב ,חוּכב ןבָאה סָאװ ,ןלייט
 ןוא ,טריטסיסקע םזינַאגרָא רעד עכלעװ ןשיװצ ,ןטֿפערק עקידנעמַאזוצ ןוא
 רעד ןכלעװ וצ ,טײקיטרַאנדײשרַאֿפ רעשינַאנרָא וצ ץענערג רעד ןיא סָאד
 ,שינעֿפעשַאב זיא סע רעסָאװ רעדייא רעטנעעג ןעמוקעגוצ זיא שטנעמ

 ץנעדנעט עלַאסרעװינוא יד טָא סױרַא ןזַײװ ןעמזינַאגרָא ןוֿפ סעּפורג
 רעדעי זַא ,ןרָאװעג ןזיװַאב זיא 85 ןיא .רָאלק רעייז גנוריסנַאלַאב ַא וצ
 ןיא עיצַאירַאװ עשימטיר ַא ךרוד קידנעטש טכַאמ יח .לעּב ןוא טקיוועג ןימ
 ,דנַײֿפ ןייק ָאטינ ןענַײז סע לַײװ ןוא זַײּפש ןוֿפ עֿפש ַא תמחמ לָאמ ַא --- לָאצ
 זַײּפש ןיא קחוד ַא תמחמ ,לָאמ ַא ןוא ; טינשכרוד ןַײז רעבירַא ןימ רעד טגַײטש
 ָאד ןוא ,טינשכרוד ןַײז יװ רעקירעדינ רעטנורַא רע טלַאֿפ ,דנַײֿפ ךס ַא ןוא
 רעד ןשיװצ גָאװכַײלג ַא ןטלַאהעגֿפױא טרעװ ױזַא זַא ,ןקרעמַאב רימ ןֿפרַאד
 רעד ןוֿפ גנורעסערגרַאֿפ ַא זיא טַאטלוזער רעייז סָאװ ,ןטֿפערק ענעי ןוֿפ עמוס
 .רַאֿפ ריא וצ ןריֿפ סָאװ ,ןטֿפערק ענעי ןוֿפ עמוס רעד ןשיװצ ןוא ,עסַאר
 עּפורג יד ןכלעוו ַײב ,טקנוּפ ַא זיא עיצַאירַאװ ןוֿפ ץענערג רעדעי .גנורענעלק
 ריא ןוֿפ טרעװ ,ערעדנַא יד טגַײטשעגרעבירַא רעירֿפ טָאה סָאװ ,ןטֿפערק
 :סױרַא ןרעװ סָאװ ,ןעגנוקנַאװש יד טָא ןוֿפ ןטימ ןיא ןוא ,טריסנַאלַאבנגעק
 ,ןימ םעד ןוֿפ לָאצטינשכרוד יד טגיל ,טקילֿפנָאק רעייז ךרוד טכַארבעג
 יד טימ גָאװכַײלג ןיא טמוק ךיז ןרעמרַאֿפ וצ ץנעדנעט ןַײז ןכלעו ַײב
 ןַײז טינ קֿפס ןייק ןעק סע ןוא .ןצנעדנעט עקידנקירדרעטנורַא עקימורַא
 ןטֿפערק עקידנרעטשעצ ןוא עקידנטלַאהֿפױא ןוֿפ גנוריסנַאלַאב יד טָא זַא
 ןײיגנָא חרכהב ןומ ,עסַאר רעדעי ןיא רָאֿפ טמוק סע זַא ןעעז רימ סָאװ
 עטרעסערגרַאֿפ ַא זיב ,ןייגנָא ןומ לָאצ ןיא גנורעסערגרַאֿפ ַא םערָאװ ,ױעטַײװ
 ןייגנָא ןומ לָאצ ןיא גנורענעלקרַאֿפ ַא ןוא ,ּפָא יז טלעטש טײקינרַאטש
 ,ןטרובעג לָאצ רעטרעסערגרַאֿפ ַא ךרוד טלעטשעגּפָא טרעוו יז זיב ,עטַײװ
 ,ןצנַאג ןיא סיוא טברַאטש עטַאר יד רעדָא

 ןלעטש סָאװ ,ןטייקיטעט:ןוורענ יד ןוֿפ גָאװכַײלג ןיא ןעמוק סָאד ,14 8
 ףיוא ןרעװ טריציֿפיסַאלק ןעק ,ןבעל עקיטסַײג סָאד ןָא ןֿפור רימ סָאװ ףיונוצ
 סלַא ןענעבייצַאב רימ סָאװ סָאד ףיונוצ ןלעטש סָאװ ,יד יװ ןֿפוא ןכעלנע ןַא
 ,רדס ןקיבלעז םעד ןיא ןעלדנַאהַאב ייז ןענעק רימ .ןבעל ךעלרעּפרעק

 עגר וצ עגר ןוֿפ ןֿפַאשעג טרעװ סָאװ ,טֿפַארקנװרענ ןוֿפ בירט רעדעי
 :ַאכָאנ טינ ןעמוק ןעמָארטשנװרענ זַא ,868 ןיא ןרָאװעג ןזיװַאב זיא סע ןוא)
 קידנעמוקַײב ןוא ,ןטֿפערק עקידנקריוונגעק טנגעגַאב ,(שימטיר ןענַײז רָאנ ,דנַאנ
 .עגכָאנ ןבָאה רימ ןעװ .גָאװכַײלג ןיא טמוק ןוא טיירּפשעצ רע טרעװ יז
 .רימ ןבָאה ,ןטֿפערק ןוֿפ ףערטַאב ןכַײלג םעד ןוא תוכַײש.טימ יד טשרָאֿפ
 לייט רעדעי ,טגָאזעג רעסעב רעדָא ,עיצָאמע ןוא גנודניֿפמע עדעי זַא ,ןעזעג
 ןוא ןעעדיא ענעדנוברַאֿפ יד ןוֿפ גנוגערנָא רעד ךָאנ טבַײלב סָאװ ,יײז ןוֿפ
 :ֿפיונוצ -- ןעגנורעדנע עכעלרעּפרעק ןטעברַאוצסױא טכױרברַאֿפ טרעװ ,ןליֿפעג
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 ןוֿפ רעדָא ,ןעלקסומ עקיליװַײרֿפ יד ןוֿפ ,ןעלקסומ עקיליװַײרֿפ:טינ יד ןוֿפ ןעגנויצ
 זַא ,ןענַאגרָא עקידנסילֿפסױא יד ןוֿפ גנורילומיטס עסיוועג ַא ךיוא ןוא ,,יילרעדייכ
 ךרוד טלעטשענּפָא לָאמעלַא ןרעוו ,ןֿפורעגסױרַא ױזַא ןרעוו סָאװ ,ןעגנוגעװַאב יד
 ָאד ןוא ,ןביוא ןרָאװעג ןזיװעגנָא זיא ,ןקעװרעד ייז סָאװ ןטֿפערק עשירענגעק
 ןעגנורעדנעןװרענ ַײב סיוא טלַאה ענעגייא סָאד זַא ,ןקרעמַאב ןעמ ףרַאד
 גנוקעוורעד יד זַא ,ןזַײװַאב ןטקַאֿפ ענעדײשרַאֿפ ,ןֿפורעגסױרַא ױזַא ןרעװ סָאװ
 ןסיוועג ַא ןעמוקַײב סָאד ןַײא לָאמעלַא טסילש ליֿפעג ַא רעדָא קנַאדעג ַא ןוֿפ
 עקיטסַײג ןוֿפ גנודניברַאֿפ יד ּוװ זַא ,טקַאֿפ םעד לשמל טמענ ;דנַאטשרעדיװ
 גנוגנערטשנָא עקידװעריּפש ַא ןכַאמ ןעמ זומ ,ןעמוקעגרָאֿפ טּפָא טינ זיא ןדנַאטשוצ
 / ןעמ ןעװ זַא ,טקַאֿפ םעד רעדָא ;ןרעדנַא םעד ךָאנ םענייא ךיז ןענָאמרעד וצ
 ,ןעקנעד וצ טײקיעֿפ יד טעמּכ ןעמ טרילרַאֿפ ,ךָארבנעמַאזוצ:ןוורענ ַא ןוֿפ טדַײל
 רעכעלטנייװעג רעייז טימ רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא טינ ןעמוק ןעעדיא יד
 רעכעלטנייוועגמוא ןוֿפ ןטַײצ ןיא זַא ,טקַאֿפ ןטרעקרַאֿפ םעד טמענ רעדָא .טייקכיג
 ןעקנעד וצ גנורעטש יד זיא ,רעכעלטסניק רעדָא רעכעלריטַאנ ,,עיגרענע
 רעמ רעדָא עטַײװ רעמ ,עכַײרלָאצ רעמ ךיז ןרימרָאֿפ סע ןוא ,ןיילק וויטַאלער
 :ןוורענ ןוֿפ עילַאװכ יד זַא ,טניימ סָאד .ןעעדיא ןוֿפ ןעגנודניברַאֿפ ערעווש
 רעפרעק ןרעביא סיוא ךיז טײרּפש ,עגר עדעי ןֿפַאשעג טרעװ סָאװ ,עיגרענע
 ןכַאמ טנעמָאמ םעד ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד סָאװ ,ןלַאנַאק ענעי ךרוד ךרַאמ ןוא
 טַײװ ךיז קידנטײרּפשסױא ןוא ;דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוֿפ סעיניל רַאֿפ יז
 טמוק יז ןעוו ,טשרע ךיז יז טקידנע ,עיגרענע עמוס רעד ןוֿפ ךרע םעד טול
 . ,םוטעמוא טנגעגַאב יז סָאװ ןדנַאטשרעדיװ יד ךרוד ;גָאװכַײלג ןיא

 ןהעש ןָא ןטלַאה סָאװ ,ןטייקיטעט עקיטסַײג יד ןטכַארטַאּב רימ ןעוו
 יד יװ ,ןֿפוא ןכעלנע ןַא ףיוא ןעמוק סָאװ ,ןגָאװכַײלג רימ ןעניֿפעג ,געט ןוא
 עכעלרעפרעק יד ןשיװצ גָאט ןדעי ןוא העש עדעי טריֿפעגנַײא ןרעוו סָאװ
 עכלעוו ,ןעמטיר רימ ןעניֿפעג ןרעדנַא םעד ןיא יװ לַאֿפ ןייא ןיא .סעיצקנוֿפ
 םערטסקע ןדעי ַײב ןטֿפערק עטצעזעגנגעק ןוֿפ גנוריסנַאלַאב ַא סױרַא ןזַײװ
 יד ןיא ןעמ טעז סָאד .סנַאלַאב םעניײמעגלַא ןסיװעג ַא ןָא ןטלַאה עכלעוו ןוא
 סָאװ ,ןטֿפערק יד --- ור רעקיטסַײנ ןוא ןטייקיטעט עקיטסַײג ןוֿפ ןטַײבּפָא עכעלגעט
 סָאװ ,ןטֿפערק יד ךרוד טקיטינרַאֿפ ןרעװ ,טַײצ ןייא ןיא טכױרברַאֿפ ןרעוו
 ןעמוקרעדיוו םעד ןיא ךיוא סע טעז ןעמ .טַײצ רעדנַא רעד ןיא ךיז ןעמוקַאב
 ,גנַאלרַאֿפ רעדעי :גנַאלרַאֿפ ןדעי ןוֿפ לַאֿפרעטנורַא ןַא ןוא גַײטשֿפױרַא ןַא ןוֿפ
 סָאװ ,םעד ךרוד רעדָא גָאװכַײלג ןיא טמוק ,טײקרַאטש עסיוועג ַא טכיירג סָאװ
 .ןיא ,רעדָא ,ןטייקיטעט עטגנַאלרַאֿפ יד ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסיוא זיא טֿפַארק יד
 סעצָארּפ רעד : ןטייקיטעט ענױזַא ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ רעד ןיא ,דַארג ןרענעלק ַא
 .נגעק םעד טרימרָאֿפ סָאװ ,גנוקיורַאב רעדָא גנוקידירֿפַאב רעד ןיא ךיז טקידנע
 רעטנוא סױרַא רָאלק רעטַײװ ךיז טזַײװ סָאד ןוא ,םטיר םעד ןוֿפ ץענערג ןטצעזעג
 רעדעי .רעצ רעדָא דײרֿפ רעקרַאטש ןוֿפ ןלַאֿפוצ יד ןיא םרָאֿפ רעקיכַאֿפײװצ ַא
 עכעלרעפרעק עקרַאטש ןיא סױא ךיז טקירד סָאװ ,טֿפַאשנדַײל ןוֿפ לַאֿפנָא
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 ןטֿפערק עקידריוװנגעק יד ןענַאװנוֿפ ,ץענערג ַא דלַאב טכיירג ,ןטייקיטעט
 עקיכָאנרעד יד ןוא ,גנוגערֿפױא רעקיסעמ ןוֿפ ענַאל ַא וצ קירוצ ןעגנערב

 סָאװ ,גָאװכַײלג רעקיטסַײג ַא ןיא ךיז ןקידנע ,רעכַאװש ןרעװ סָאװ ,ןלַאֿפנָא
 ןדײשרַאֿפ זַײװליײט זיא סָאװ רעדָא ,דנַאטשוצ ןקידרעירֿפ םעד וצ ךַײלג זיא
 ,דנַאטשוצ ןלעטימ ןַײז ןיא םיא ןוֿפ

 ןיא ןעמוק קיטסַײג ןימ םענעי ןריטָאנ לעיצעּפס ןֿפרַאד רימ רעבָא
 ןשיווצ גנומיטשטימ ַא ןלעטשנַײא םעד ןיא סױרַא ףיז טזַײװ סָאװ ,גָאװכַײלג

 ןיא ןעגנוָיצַאב יד ןוא ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ ןדנַאטשוצ ערעודנוא ןיא ןעגנוָלצַאב יד
 ,ןעגנונילשרעד ןוֿפ גנודניברַאֿפ עכעלרעסיוא עדעי .,טלעוו רעכעלרעסיוא רעד
 ןעגנורַאֿפרעד עטלמַאזעגנָא יד ךרוד טֿפַאש ,ןעמענוצרָאװ חוּכב ןבָאה רימ סָאװ
 וצ ,טָאטלווזער רעד ןוא ;ןדנַאטשוצ עקיטסַײג ןוֿפ גנודניברַאֿפ עכעלרעניא ןַא

 .גיברַאֿפ רעקיטסַײג ַא ןוֿפ גנורימרָאֿפ יד זןיא ,טריֿפ סעצָארּפ רעד טָא ןכלעוו
 :יטַאלער רעד ףיוא טרעֿפטנע סָאװ ,טײקרַאטש עוויטַאלער ַא טָאה סָאװ ,גנוד
 .גילא ןיא ,גנודניברַאֿפ רעשיזיֿפ רעטלעטשעגרָאֿפ רעד ןוֿפ טייקידנעטש רעוו

 עיגיל רעד ןיא טייג גנוגעװַאב זַא ,ץצועג םענײמעגלַא םעד טימ גנומיטש

 טעװ ןעגנוגנידַאב עכיײלג טסנוז רעטנוא ,זַא ןוא ,דנַאטשרעדיוו ןטסנעלק ןופ
 ןעמונעג טירג רעמ ,ןעמונעג לָאמ ןייא טָאה גנוגעװַאב יד סָאװ ,עיניל יד
 ,טייקטיירג יד וַא ,ןעזעג רימ ןבָאה ,גנוגעװַאב רעקידרעטעּפש רעד ןוֿפ ןרעוו
 רעטנוא ,זיא ,ןרעדנַא םעד ךָאנ רענייא ןעמוק ןקורדנַײא:ןוורענ רעכלעוו טימ
 ןבָאה ייֵז לָאמ לֿפיװ ,לָאצ רעד ךרע יֿמל סיורג ,ןעגנגוגנידַאב עכַײלג טסנוז
 ,גנורַאֿפרעד ןיא ןעמַאזוצ טרזחעגרעביא ךיז

 םעד ןשיווצ גנודניברַאֿפ רעקידנעטש רעד סימ םּכסה ןיא ,רעבירעד זיא
 ערַאבליײטעצ .טינ ַא ךיז טמוקַאב ,םענרַאֿפ ריא ןוא ךַאז ַא ןוֿפ דנַאטשרעדיװ
 טולָאסבַא לזַא ןיא סָאװ ,גנודניּברַאֿפ יד טָא ןוא ;ןַײזטסּוװַאב ןיא גנודניברַאֿפ

 ךרוד טינ טכַאמ ,ךעלרעסיוא זיִא גנודניברַאֿפ עקידנכערּפשטנַא יד יװ ,ךעלרעניא
 .בַײלג רענעמוקלוֿפ ןיא זיא תוכיטש עכעלרעניא יד --- גנורעדנע ערעטַײװ ןייק
 ףיוא זַא ,טריסַאּפ רעבירעד טרעקרַאֿפ .תוכיײש רעכעלרעסיוא רעד טימ גָאװ

 ,ןגער ןוא סנקלָאװ ןשיווצ יד יו ,ןעגנונַײשרעד ןוֿפ ןתוכלש ערעכיזמוא ענױזַא
 רעטנוא בא ןוא ;ערעכיז טינ ױזַא ךיוא ןעעדיא ןוֿפ ןתוכַײש ףיוא ןעמוק
 טכעלש רעדָא ןייש ןגָאזוצסױרָאֿפ ּגנוגייג יד טמיטש למיה ןוֿפ ןעזסיוא ןסיוועג ַא
 ,ןעמוקעג זיא רעטעװ טכעלש רעדָא ןייש ןעוו ,ןלַאֿפ עטֿפָא יד טימ רעטעוו
 ןעגנורַאֿפרעד ןוֿפ גנולמַאזנָא יד טָאה ,ןעזעגסיוא יװַא טָאה למיה רעד ןעוו
 ןעוו ,רדס ןשיזיֿפ םעד טימ ןעגנוריסַאּפ ןוֿפ רדס ןקיטסַײג םעד טריסנַאלַאב

 ןסָאלק לָאצ ַא ןָא ןַארַאֿפ ןעגַײז ןעמערטסקע יד טָא ןשיװצ זַא ,טקנעדעג ןעמ
 :נעטשַאב ןוֿפ ןדַארג ענעדײשרַאֿפ ןבָאה סָאװ ,ןעגנודניברַאֿפ עכעלרעסיוא ןוֿפ
 ףיוא ןעמוק דנַאטשרַאֿפ םענוֿפ גנולקיװטנַא רעד ןוֿפ ךשמ ןיא זַא ןוא ,טייקיד
 ןדַארג ענעדײשרַאֿפ ןבָאה סָאװ ,ןעגנודניברַאֿפ עכעלרעגיא עקידנכערּפשטנַא
 .גָאװכַײלג ַא וצ טירשרָאֿפ ַא ָאד ןיא סע זַא ,ןעז ןעמ טעװ ,גנוטלַאהֿפיונוצ ןוֿפ
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 ןעמוק עקיזָאד סָאד ,ןכַאז ןוֿפ ןתוכַיײש יד ןוא קנַאדעג ןוֿפ ןתוכַײש יד ןשיוצ
 ןֿפַאשעג טָאה ןכַאז ןוֿפ תוכַײש עדעי ןעװ ,רָאנ ןקידנע ךיז ןעק גָאװכַײללג ןיא
 ,רָאֿפ ןעמוק ןעגנוגנידַאב יד ןעװ זַא ױזַא ,קנַאדעג ןוֿפ תוכַײש ַא זדנוא ןיא
 ינָא .ןכַאז ןיא תוכַײש יד יװ רעכיז ױזַא קנַאדעג ןיא תוכַײש יד ףיוא טמוק
 ןַײז רעבָא ןעק סָאװ) ןרעװ טכיירגרעד טעװ דנַאטשוצ רעד זַא ,קידנעמענ
 עכלעוו ַא ןֿפַאש וצ ןרעהֿפױא גנורַאֿפרעד טעװ ,(טַײצ רעכעלדנעמוא ןַא ןיא טשרע
 .רעד ןַײז טלָאמעי טעװ סע -- גנולקיװטנַא עקיטסַײג עקידרעטַײװ זיא סע
 .גיא יד ןֹוא ,ןטקַאֿפ ןוא ןעעדיא ןשיװצ טייקימיטשנַײא ענעמוקלוֿפ ַא טכיירג
 .לוֿפ ַא ןַײז טצװ ןדנַאטשמוא ענַײז וצ ןשטנעמ םענוֿפ גנוסַאּפוצ עלעוטקעלעט
 ,עקידנעטש

 ןוֿפ סעצָארּפ םעד ןיא סױרַא ךיז ןזַײװ ןתמא ענײמעגלַא עכעלנע
 ?כַײלג ַא וצ גנורעטנעענרעד עקידנַאנַאכָאנ ַא זיא סָאװ ,גנוסַאּפוצ רעלַארָאמ
 שמוא עקימורַא יד סָאװ ,גנוריֿפֿפױא ןטרָאס יד ןוא סעיצָאמע יד ןשיווצ גָאװ
 טמיטשַאב ןרעוו םישעמ ןוא ןליֿפעג ןוֿפ ןעגנודניברַאֿפ יד ,קיטיינ ןכַאמ ןדנַאטש
 קידנרזחרעביא יװ טקנוּפ :ןעעדיא ןוֿפ ןעגנודניברַאֿפ יד יװ ןֿפוא ןקיבלעז ןֿפױא
 ןוֿפ ןרעװ טגערעגנָא לָאז ענייא ,טֿפלעה ןעעדיא ייווצ ןוֿפ גנודניברַאֿפ יד
 רעטכַײל גנוּוט ַא ןיא ליֿפעג ַא ןוֿפ סולֿפסױא רעדעי טכַאמ ױזַא ,רערעדנַא רעד
 טמוק רעבירעד ,גנווט ַאזַא ןיא ליֿפעג ַאזַא ןוֿפ סולֿפסױא ןרעקיטעּפש םעד
 ןדנַאטשמוא ןיא טלעטשעגקעװַא קידנעטש טרעװ שטנעמ ַא ביוא זַא ,רָאֿפ
 ךיז טָאה סע רעדייא ,טרָאס ןלעיצעּפס ַא ןוֿפ טייקיטעט רעמ ןרעדָאֿפ סָאװ
 ביוא ;םיא רַאֿפ ךעלריטַאנ זיא סע יװ רעמ רעדָא ,רעירֿפ םיא ןוֿפ טרעדָאֿפעג
 ןעגנערב ןעגנוגנידַאּב יד טָא סָאװ ,ןליֿפעג עקידגָאטײװ יד ןוֿפ קורד רעד
 טייקיטעט עקיזָאד יד ןריֿפוצכרוד םיא טגניווצ ,ייז טרישזילגענ ןעמ ןעוו ,טימ
 גנוריֿפכרוד רערעגנעל ןוא רערעטֿפָא רעד ךרוד ביוא ;םענרַאֿפ ןרעסערג ַא ןיא
 ..רַאֿפ סָאװטע דנַאטשרעדיװ רעד טרעװ ,קורד ַאזַא רעטנוא טייקיטעט רעד ןוֿפ
 סנַאלַאב ַא וצ טיושרָאֿפ ַא טמוק סע זַא ,רָאלק זיא טלָאמעי --- טרענעלק
 רעדָא ,גנוריֿפכרוד ריא ןוא טייקיטעט טרָאס ַאזַא רַאֿפ גנורעדָאֿפ רעד ןשיווצ
 עקיזָאד יד רעטנוא רעצטַײװ ןבעל סָאװ ,רעדניק ענַײז ןיא רעדָא ,אֿפוג םיא ןיא
 :סױרַא ףוס לֹּכ ףוס גנורזחרעביא ענעגנוװצעג עקיזָאד יד זומ ,ןעגנוגנידַאב
 תוחוּכ יד ןריטקעריד ןוֿפ ןֿפוא רעד טָא ןכלעװ ןיא ,דנַאטשוצ ַא ןעגנערב
 ,םינֿפוא ערעדנַא ענעדײשרַאֿפ יד רעדייא ןליוורעדיוו רעמ ןֿפורסױרַא טינ טעוו
 רעד זיא רעבירעד .עסַאר רעד רַאֿפ ךעלריטַאנ ןעװעג רעירֿפ ןענַײז סָאװ
 ןכלעוו וצ ןוא קידנעטש ןריֿפ ןעגנורעדנע עלענָאיצָאמע יד ןכלעוו וצ ,ץענערג
 ןעמ ןעק ץענערג םעד ןכיירגרעד טולָאסבַא םגה) טנעָאנ ץנַאג ןעמוקוצ זומ רע
 ןכערּפשטנַא סָאװ ,ןעגנַאלרַאֿפ ןוֿפ עיצַאניבמָאק ַא ,(טַײצ רעכעלדנעמוא ןיא רָאנ
 ןֿפר ןבעל ןוֿפ ןדנַאטשמוא יד עכלעוו ,טייקיטעט ןטרָאס ענעדײשרַאֿפ עלַא
 ןטיונ יד יװ קרַאטש ױזַא לענָאיצרָאּפָארּפ ןענַײז עכלעוו ,ןעגנַאלרַאֿפ --- סױרַא
 ךרוד טקידירֿפַאב ןרעװ ייז לֿפיװ ףיוא ןוא ,טייקיטעט ןטרָאס ענױזָא רַאֿפ
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 יעגנָא סלַא רעטנוא ןדייש רימ סָאװ ,ןטייהנייװעג יד ןיא ,ןטייקיטעט ענױזַא

 ןענַײז סָאװ ,רעקלעֿפ ןוא סעסַאר ןוֿפ םיקוליח עלַארָאמ יד ןיא ןוא ,עטֿפַאש

 עקידרדסּכ ןיא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ןוא ןטייהנייװעג ךרוד ןרָאװעג ןמַאשעג

 ,גגוסַאּפוצ רעװיסערגָארּפ רעד טָא ןוֿפ ןליּפשַײב לָאצ ַא ןָא רימ ןבָאה ,תורוד

 רעקידנעטשלוֿפ ַא ןוֿפ גנוללעטשנַײא רעד טימ רָאנ ןרעהֿבױא ןעק עכלעוו

 .ןדנַאטשמוא יד ןוא רעּפרעק ןוֿפ ַײֿבעג םעד ןשיװצ גָאװכַײלג

 ןלַאֿפ עלַא יד ױזַא יװ ,ןעזנַײא ןענעק טינ רשֿפא ןלעװ רעזעל עקינייא

 ,לייט םעד טָא ןיא ןרָאװעג ןבירשַאב ןענַײז סָאװ ,גָאװכַײלג ןיא ןעמוק ןוֿפ

 ןַײז ןלעװ ייז ןוא .עקידרעירֿפ יד טימ סַאלק ןייא ןיא ןרעו טלעטשעג ןענעק

 ,ןטקַאֿפ יװ ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא ָאד ןענַײז סָאװ ,יד זַא ,ןגָאז וצ טגיינעג

 .עגנײא ענױזַא ךָאד ןענַײז ןגעװטסעדנוֿפ .סעיגָאלַאנַא יו רעמ טשינ ןענַײז

 וצ סָאד ידֹּכ .עקירעביא יד יװ עשיזיֿפ תמא ױזַא טקנוּפ ןגָאװכַײלג עטלעטש

 ,ןילַאנַא ןקידתיטרֿפּב רעמ ַא טרעדָאֿפעג ךיז טלָאװ ,קידנעטשלוֿפ ןזַײװַאב

 צֹנָא גונעג ןַײז ןומ ָאד .םעד טימ ןעמענרַאֿפ רעטציא ךיז ןעק ןעמ רעדייא

 ןוֿפ ןדנַאטשוצ סלַא וויטקעיבוס ןסייו רימ סָאװ זַא ,(71 9) רעירֿפ יװ ,ןזַײװ

 ןיא ןליֿפעג עמוס ַא זַא ;טֿפַארק ןוֿפ ןעמרָאֿפ וויטקעיבָא ןעגַײז ןַײזטסּוװַאב

 .רעכלעוו ַא ןוֿפ גנוריֿפכרוד יד זַא ;גנוגעװַאב עמוס ַאזַא ןוֿפ טַאלערָאק רעד
 עמוס רעסיװעג ַא ןוֿפ גנולדנַאװרַאֿפ יד זיא טייקיטעט רעכעלרעּפרעק זיא סע

 עכעלרעּפרעק יד טָא זַא ןנגוגעװַאב עמוס רעקידנֿפערטַאב ךַײלג ַא ןיא ןליֿפעג

 טכױרברַאֿפ טרעו ןוא ןעמוקַיײב ףרַאד יז עכלעוו ,ןטֿפערק טנגעגַאב טייקיטעט

 ןַײא טסילש טייקיטעט יד ןרזחוצרעביא טֿפָא טיוג יד זַא ןוא ;קידנעוט סָאד

 ,ןכב .ןעמוקַײב יװַא ףרַאד ןעמ עכלעוו ,ןטֿפערק ןוֿפ ןעמוקרעדיוו עטֿפָא סָאד

 גָאװכַײלג ןיא ןיא סָאװ ,דיוידניא ןדעיֵא ַײב לומיטס רעלענָאיצָאמע רעד

 גנוֿפַאש עקידתוליגר יד שממ לעוּפב זיא ,ןעגנורעדָאֿפ עכעלרעסיוא עסיוועג טימ
 זיא עמוס ןַײז סָאװ ,עיגרענע-ןוורענ ןוֿפ לייט ןטריזילַאיצעּפס ןסיוועג ַא ןוֿפ

 עכלעוו ,ןדנַאטשרעדיװ עכעלרעסיוא טרָאס רעסיוועג ַא יװ ףערטַאב ןכַײלג ןוֿפ

 טרימרָאֿפ סָאװ ,דנַאטשוצ רעטצעל רעד !יא ױזַא ןוא ,ןעמוקעגַײב תוליגרב ןרעוו
 ןטרָאס יד ּוװ ,דנַאטשוצ ַא ,זדנוא טריֿפ עיצולָאװע ןכלעוו וצ ,ץענערג םעד
 .רַאֿפ ןוא ןֿפַאשעג ךעלגעט סרעװ סָאװ ,עיגרענע רעקיטסַײג ןוֿפ סעמוס ןוא

 ,גָאװכַײלג ןיא רעדָא ,ףערטַאב ןכַײלג ןוֿפ ןענַײז ,ןעגנוגעװַאב ןיא טלדנַאװ
 ןרעטש סָאװ ןטֿפערק עקימורַא יד ןוֿפ ןדַארג ןוא ןטרָאס ענעדיײשרַאֿפ יד טימ
 | .ןעגנוגעװַאב ענױזַא

 .ָארּפ םעד סױרַא טוַײװ ןעמונעג ןצנַאג ןיא טֿפַאשלעזעג עדעי .5 8
 .לֿפַאב ריא ןוֿפ גנוסַאּפוצ רעקידנעטש רעד ןיא גָאװכַײלג ןיא ןעמוק ןוֿפ סעצ

 עדליו ףיוא טבעל סָאװ ,ןשטנעמ טבש ַא ,ןעלטימ:סנּבעל עריא וצ גנורעק

 קידנעטש ךיז טלַאה ,םיאורב עקירעדינ ןוֿפ טֿבש רעדעי יװ ,ןטכורֿפ ןוא תויח

 ,טנגעג רעד ןיא הנויח ןעניֿפעג ןעק סָאװ ,לָאצ רעכעלטינשכרוד רעד םורָא



 1 (עיצארביליווקע) גָאווכנַײלג ןיא ןעמוק סָאד

 עקידרדסּכ ךרוד ןוא עיצקודָארּפ רעכעלטסניק ַא ךרוד ,עסַאר ערעכעה ַא םגה

 םעד דנַאנַאכָאנ טרעדנע ,עיצקודָארּפ רעכעלטסניק רעד ןוֿפ ןעגנורעסעברַאֿפ

 זיא ,גנורעקלעֿפַאב רעד ןלעטש ןעגנוגנידַאב עכעלרעסיוא יד סָאװ ,ץע:ערג

 .רעד זיא ץענערג רעקילַײװטַײצ רעד תעב ,טלַאהּפָא ןַא ָאד לָאמעלַא רעבָא

 זדנֹוא ַײב יװ טרעדנעעג ךיג ױזַא טרעװ ץענערג רעד ּוװ ,תמא ,ןרָאװעג טכיירג

 ןַארַאֿפ רָאנ זיא סע :ָאטינ לעטשּפָא רעכעלקריוו ןייק זיא ,ןדנַאלגנע ןיאנ

 יד קידנריטָאנ רעבָא ,גנורעמרַאֿפ ןוֿפ עטַאר רעד ןיא עיצַאירַאװ עשימטיר ַא

 ןטַײצ ןיא יו ,קידנטכַארטַאב ,עיצַאירַאװ רעשימטיר רעד טָא ןוֿפ תוביס

 ןוֿפ ןטַײצ ןיא ןוא ,תונותח ןוֿפ עיצרָאּפָארּפ יד ךיז טרעסערגרַאֿפ עֿפש ןוֿפ

 רעד ןוֿפ טֿפַארק-גנוטיירּפשסיוא יד זַא ,ןעז ןעמ ןעק ,ךיז יז טרענעלקרַאֿפ קחוד

 טרעוו טֿפַארק עקידנטלַאחּפָא יד רָאנ ןעוו ,טירשרָאֿפ ןסיורג טכַאמ טֿפַאשלעזעג
 יגַאלַאב עטנעָאנ ַאזַא רָאֿפ טמוק ױזַא ןוא ;טרעקרַאֿפ ךיוא ױזַא ןוא ,רענעלק

 .ןביולרעד ןעגנוגנידַאב עטרעדנעעג יד לֿפיװ ,,ייווצ יד ןוֿפ גנוריס

 צכעלטֿפַאשלצזעג יד ףיונוצ ןלעטש סָאװ ,ןטייקיטעט עכעלרעניא יד

 םענײמעגלַא םעד טָא ןוֿפ ליּפשַײב ןרָאלק רעקינײװ סינ ַא ןביג ,סעיצקנוֿפ

 עלעירטסודניא עלַא ןיא וצ קידנעטש ךיז ןסַאּפ גערֿפכָאנ ןוא טָאבנָא ,ּפיצנירּפ

 ףיוא ןרעלקרעד ךיז טזָאל גָאװכַײלג ןיא ןעמוק עקיזָאד סָאד ןוא ;ןסעצָארּפ

 גנולײטרעדנַאנוֿפ ןוא עיצקודָארּפ יד .עקידרעירֿפ יד יװ ןֿפוא ןקיבלעז םעד

 ,ןטֿפערק ןוֿפ ץוביק ןסיװעג ַא ןוֿפ קורדסיוא רעד זיא לקיטרַא-ךיורבעג ַא ןוֿפ

 ןוֿפ זַײרּפ רעד .גנוגעװַאב ןוֿפ סעמוס ןוא ןטרָאס עלעיצעּפס סױרַא ןֿפור סָאװ

 רעד סָאװ ,ןטֿפערק ןוֿפ ץוביק ןרעדנַא ןסיװעג ַא ןוֿפ סָאמ יד זיא לקיטרַא םעד

 ןוא ןטרָאס ערעדנַא ןיא ןבעגעגסיוא טָאה ,םיא טֿפױק רעכלעוו ,רעטצברַא

 עשימטיר א רָאֿפ ןלעטש זַײרּפ ןיא ןדיישרעטנוא יד ןוא ,גנוגעװַאב ןוֿפ סעמוס

 עטַאר רעד ןיא ןלַאֿפ רעדָא ןגַײטש רעדעי ,ןטֿפערק עקיזָאד יד ןוֿפ גנוריסנַאלַאב

 עיצקַא-ןזרעב רעסיװעג ַא ןוֿפ טרעװ םעד ןיא גנורעדנע עדעי ,טנעצָארּפ ןוֿפ

 .רעביא ןקילַײװטַײצ ַא ןבָאה סָאװ יד ןכלעוו ןיא ,ןטֿפערק ןוֿפ ףמַאק ַא טניימ
 ינַאלַאב רעדָא טלעטשענּפָא דלַאב טרעוװ סָאװ ,גנוגעװַאב ַא סױרַא ןֿפור ,גָאװ

 ןשיװצ ןוא ,;ןטֿפערק עטצעזעגנגעק יד ןוֿפ גנורעסערגרַאֿפ רעד ךרוד טריס
 טרעדנע סָאװ ,ןטימ ַא טגיל העש עלַא ןוא גָאט עלַא ןוֿפ ןעגנוקנַאװש יד טָא
 טלָאװ ןוא ,טסעֿפ ןבַײלברַאֿפ וצ טגיינעג זיא טרעו רעד ּוװ ,רעמַאזגנַאל ךיז

 ,ןסולֿפנַײא עַײנ וצ טינ ןעמוק סע ןעװ ,טסעֿפ ןבילברַאֿפ
 ןלַאיצָאס םעד ןיא ךיוא ױזַא ,םזינַאגרָא ןלעודיווידניא םעד ןיא יו

 סע ןעוו ,ןגָאװכַײלג עלערוטקורטס ןגָאװכַײלג עלענָאיצקנוֿפ יד ןֿפַאש ,םזינַאגרָא
 ןוא ,ברעוװעג זיא סע ןכלעװ ַא ןיא רעטעברַא ףיוא גערֿפכָאנ רערעסערג ַא טמוק
 ןוֿפ עמוס ערעסערג ַא ייז ןעמ טיג ,רעטעברַא לָאצ ערעסערג ַא ןעיצוצוצ ידּכ

 טסייה ,ןעװ -- רעירֿפ ןגירק ןגעלֿפ יז רעדייא ןעלקיטרַא:ךיורבעג ערעדנַא
 ןענַײז ןבעל רעייז ןטלַאהוצנָא ןעמוקַײב ןֿפרַאד ייז סָאװ ןדנַאטשרעדיװ יד ,סָאד
 ,ןעמוקַײב ןֿפרַאד רעטעברַא ערעדנַא סָאװ ןדנַאטשרעדיװ יד רעדייא ערענעלק
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 טלַאה םָארטש רעד טָא .ברעוװעג םעד ןיא רעטעברַא ערעדנַא ןַײרַא ןעמָארטש
 טלַאֿפ ןיול רעד ןוא ,טקידירֿפַאב טרעװ גערֿפכָאנ רערעסערג רעד זיב ,ןָא
 .ילב ןֿפרַאד ייז סָאװ ,דנַאטשרעדיװ רעד זַא ,קירעדינ ױזַא רעטנורַא רעדיװ
 רעד טָא ןיא סיורג יֹוזַא זיא ,ןטקודָארּפ עמוס עקיטיינ יד ןגירק וצ ןעמוק
 ןבָאה רימ ,ןעגנוקיטּֿפעשַאב עקידרעירֿפ ערעיײז ןיא יו גנוקיטֿפעשַאב רעַײנ
 ןטסנעלק ןוֿפ סעיניל ןיא גנוגעװַאב ַא רָאֿפ טמוק סע ןעו זַא ,ןעזעג רעירֿפ
 ,רעטרע ענעי ןיא גנורעקלעֿפַאב ןוֿפ טקּוװ ַא סױרַא יז טֿפור ,דנַאטשרעדיװ
 ;עטסנעלק יד זיא ןבעל סָאד ןטלַאהרעד וצ ךיז טרעדָאֿפ סָאװ טעברַא .יד ּוװ
 ןקיטסניג ַאזַא ןיא טקיטֿפעשַאב ןענַײז סָאװ ,ענעי זַא ,רעטַײװ רימ ןעעז ָאד ןוא
 טרעװ סע זיב ,ןרעמרַאֿפ ךיז ןזומ ,טֿפעשעג ןקיטסניג ַאזַא ןיא רעדָא ,ץַאלּפ
 ,ערעדנַא ןוא טֿפעשעג םעד רעדָא ץַאלּפ םעד ןשיװצ ךַײלגסױא רעטנעָאנ ַא
 ערעירַאק יד ןעמיטשַאב םַײב ,רעגריב עקיבלעז יד רַאֿפ ךעלגנעגוצ ןענַײז סָאװ
 ןוֿפ תולעמ יד סיוא ןענעכער ןרעטלע יד יו ,רימ ןעעז ,ןשטנעמ ןגנוי ַא ןוֿפ
 ;עטסעב סָאד וצ טגָאז סָאװ ,יד סיוא ןבַײלק ןוא ןעגנוקיטֿפעשַאב עכעלגעמ עלַא
 רעמ השעמ תעב ןענַײז סָאװ ,ןברעװעג יד ןיא סולֿפוצ ַא סױרַא טֿפור סָאד
 זיב ,ןברעװעג עטליֿפרעביא יד ןיא ןשטנעמ ןוֿפ סולֿפּפָא ןַא ןוא ,לבַאטיֿפָארּפ
 ןכעלטֿפַאשלעזעג ןדעי ןוֿפ טֿפַארק רעד ןשיװצ גנוכַײלגסױא ןַא טגנערב סע
 ,ןריֿפּכרוד ףרַאד רע סָאװ עיצקנוֿפ רעד ןוא ןַאגרָא

 סָאװ ,ןעגנוקריוו*ןןגעק ןוא ןעגנוקריוו עלעירטסודניא ענעדיײשרַאֿפ יד
 ,גָאװכַײלג עכעלגעװַאב קיגנעהּפָא ןַא ףיונוצ ןלעטש ,דנַאנַאכָאנ ױזַא ךיז ןטַײב
 ןלעודיווידגיא ןַא ןוֿפ סעיצקנוֿפ יד ןיא ןטלַאהעגנָא טרעװ סָאװ רעד וצ ךעלנע
 ,ענעי וצ ךַײלג זיא גָאװכַײלג עכעלגעװַאב קיגנעהּפָאמוא יד טָא ןוא ,םזינַאגרָא
 .לוֿפ רעמ ןרעוו וצ ץנעדנעט ריא ןיא ,ןרָאװעג טכַארטַאב רעירֿפ ןענַײז סָאװ
 ,עיצולָאװע רעכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ תוגרדמ עטשרע יד ןוֿפ ךשמ ןיא ,קידנעטש
 .עגסיוא טינ ךָאנ ןענַײז טנגעג רעטצעזַאב רעד ןוֿפ ןעלטימֿפליה יז תעב
 לָאמ ןייק זיא ,טלקיװטנַא טינ ךָאנ עיצקודָארּפ ןוֿפ ןטסנוק יד ןוא ,טשרָאֿפ
 ענױזַא ןוֿפ גנוריסנַאלַאב עזַײװלײט ַא ןוא עקילַײװטַײצ ַא יװ רעמ ָאטינ טרָאד
 ןטרענעלקרַאֿפ רעדָא ןטרעסערגרַאֿפ ַא ןוֿפ םרָאֿפ רעד רעטנוא ,ןטייקיטעט
 :צ םענעסקַאװרעד םוצ ךיז טרעטנעענרעד טֿפַאשלעזעג ַא רעבָא ןעװ .סקּוװ
 יד ןַײא ךיז ןלעטש ,טריזינַאגרָא זיא יז ןכלעו טיול ,ּפיט םעד ןוֿפ דנַאטש
 ,דנַאטשוצ ןקידנעטש ךרע יֿפל ַא ןיא ןטייקיטעט עלעירטסודניא ענעדײשרַאֿפ
 יו טוג ױזַא ,ץיצַאזינַאגרָא ןיא טירשרָאֿפ ַא זַא ,ןקרעמַאב ןעמ ןעק וצרעד
 עלעירטס'דניא ןוֿפ גָאװכַײלג רערעסעב ַא וצ טריֿפ ,סקּוװ ןיא טירשרָאֿפ ַא
 ,סעיצקנוֿפ

 ןוא ,עמַאזגנַאל ַא זיא עיצַאמרָאֿפניא:לדנַאה ןוֿפ גנוטײרּפשרַאֿפ יד תעב
 םוצ טָאבנָא ןוֿפ גנוסָאּפוצ יד זיא ,עניילק ןענַײז טרָאּפסנַארט ןוֿפ ןעלטימ יד
 ןדעי ןוֿפ עיצקודָארּפ-רעביא רעסיורג ַא ךָאנ :םוקלוֿפ טינ רעייז גערֿפכָאנ
 טלעטש סָאד ןוא ,עיצקודָארּפ*רעטנוא עסיורג ַא טמיק לקיטרַא : ךיורבעג
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 408 (עיצארביליווקע) גָאוװכללג ןיא ןעמיק סָאו

 םעד ןוֿפ רעדנַאנוֿפ טַײװ ךיז ןעייג ןעמערטסקע ענַײז סָאװ ,םטיד ַא ףיונוצ

 ןעװ רעבָא .סיוא ךיז ןכַײלג טָאבנָא ןוא גערֿפכָאנ ןעוו ,דנַאטשוצ ןלעטימ

 ?עג ןוֿפ גנוטײרּפשרַאֿפ עכיג ַא טרעװ סע ןוא ןגעװ עטוג ףוא טוב ןעמ

 ןענַאבנזַײא ןעמוק סע ןעװ ,רעמ ךָאנ ןוא ,תועידי ענעבירשעג רנדָא עטקורד

 ןעײג ןטַײצ עקילָאמַא ןוֿפ ןדירַאי עשידָאירעּפ יד ןעװ ;ןֿפַארגעלעט ןוא

 זילװכעלסיב טרעוו ,קרעמ עכעלגעט ןיא -- יד ןוא ,קרעמ עכעלטנכעוו ןיא רעבירַא

 עטרעסערגרַאֿפ ַא ,ךיױרברַאֿפ ןוא עיצקודָארּפ ןוֿפ סנַאלַאב רערעסעב ַא ןֿפַאשַאב

 עקיטסַאה יד ןוא ;לעטשוצ ןרעסערג ַא רעכיג ךס ַא טגנערב גנורעדָאֿפ

 יֿפל ַא ןוֿפ טַײז רעדעי ףיוא ,ןצענערג עגנע ןיא ןזַײרּפ יד ןוֿפ ןעגנולקַאװ

 ,גָאװכַײלג ַא ןוֿפ ןעמוקוצ ןטנעָאנ ַא ףיוא ןָא ןזַײװ ,ןטימ ןכַײלג ךרע

 ץענערג ןַײז טָאה סערגָארּפ רעלעירטסודניא רעד טָא זַא ,רָאלק זיא סע

 ןעװ ,"דנַאטשוצ רעכעלגעװַאבמוא, רעד ןֿפװעגנָא טָאה ללימ סָאװ ,ןירעד

 ּוװ דרע רעד ןוֿפ ןלייט עלַא רעביא טכידעג ןרעװ לָאז גנורעקלעֿפַאב יד

 ןַײז ןלעװ טנגעג רעדעי ןוֿפ ןלַאװק עכעלריטַאנ יד ןעװ ;ןבעל ןענעק ןשטנעמ

 טינ רעמ ןלעװ ןעלטימ עוװיטקודָארּפ יד ןעוו ןוא ,טשרָאֿפעגסױא קידנעטשלוֿפ

 רעקידנעטשלוֿפ טעמּכ ַא ןעמוק ןזומ טעװ טלָאמעי ,ןרעוו טרעסעברַאֿפ ןענעק

 טֿפַאשלעזעג רעדעי ןוֿפ טײקיברַאטש ןוא טײקרעּפכורֿפ רעד ןשיװצ ַײס סנַאלַאב

 עדעי ,ןטײקיטעט עקידנכױרברַאֿפ ןוא עקידנריצודָארּפ עריא ןשיװצ ַײס ןוא

 ,טינשכרוד ריא ןוֿפ ןעגנוגײנּפָא ערענעלק זיולּב ןזַײװסױרַא טעװ טֿפַאשלעזעג

 ןייגנָא טעװ סעיצקנוֿפ עלעירטסודניא עריא ןוֿפ םטיר רעד ןוא ,לָאצ רעכעל

 ,ןעגנורעטש עקיטַײדַאבמוא ךרע יֿפל טימ רָאי וצ רָאי ןוֿפ ןוא גָאט וצ גָאט ןוֿפ

 זיא ,םיא וצ רעטנעענ ךעלדַײמרַאֿפמוא ןעייג רימ שטָאכ ,ץענערג רעד טָא

 ןרעו טכיירגרעד טינ לָאמ ןייק שיטקַאֿפ ןעק ןֹוא טַײװ ץנַאג ךָאנ םינּפ לּכ לע

 ןבָאה רימ סָאװ ,טקנוּפ םעד וצ זיב דרע רעד ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב יד .טולָאטבַא

 רעד ןיא .גנוטיײרּפשסיוא רעטושּפ ךרוד ןעמוקרָאֿפ טינ ןעק ,ןעוועג רעשמ

 ןרעװ טריֿפעגנָא סעצָארּפ רעד טעװ .,טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד ןיא יו ,טֿפנוקוצ

 ןוֿפ סרעטנעצ ערעכעה ןוא עַײנ ןוֿפ עיצַארגימע ןוֿפ סעילַאװכ ךרוד ,שימטיר

 סעסַאר ערעקירעדינ יד סָאװ םעד ךרוד ןוא ; רדסּכ ףיוא ןעמוק סָאװ עיצַאזיליוויצ

 ןוא -- ןֿפַאש ןיילַא יז סָאװ ,ערעכעה יד ךרוד ןרעװ טּפוטשעגסױרַא ןלעװ

 ַײב זַא ,טינ טלַאה ךיא ןוא ,םַאזגנַאל רעייז ןוא רעייז ןייג זומ סעצָארּפ ַאזַא

 רערעטַײװ ַא רַאֿפ ,טניימ לימ יװ ,ץַאלּפ ןבַײלב טעװ גָאװכַײלג ןיא ןעמוק ַאזַא

 רעד יד טעװ רעכיג רָאנ ;סערגַארּפ ןלַארָאמ ַא רַאֿפ ןוא רוטלוק רעקיטסַײג

 גנורעטנעענרעד רעד טימ קיטַײצניײא ןעמוק ןזומ דנַאטשוצ םעד וצ גנורעטנעעג

 ןעגנוגנידַאב יד ןוא רוטַאנ סנשטנעמ םעד ןשיװצ גָאװכַײלג רעקידנעטשלוֿפ ַא וצ

 .ץנעטסיסקע ןַײז ןוֿפ

 ןעמוק ןכעלטּפַאשלעזעג ןוֿפ טרָאס רעדנַא ןייא ןטכַארטַאב ךָאנ ףרַאד ןעמ

 ןוֿפ גנוריֿפנַײא רעד טימ סיוא ךיז טזָאל סָאװ טרָאס םעד --- גָאװכַײלג ןיא

 ןרעװ סעיצוטיטסגניא יד ןעװ ,קידנעטשלוֿפ טרעװ ןוא סעיצוטיטסניא-גנוריגער
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 ןיא טָאבנָא ןוא גערֿפכָאנ ַא ָאד זיא סע .קלָאֿפ ןוֿפ ןשטנּוװ יד טימ שינָאמרַאה
 יװ לַאֿפ ןייא ןיא ןוא ,םיקסע עלעירטסודניא יד ןיא יו ,םינינע עשיטילָאּפ
 .וצ זיא רעכלעוו ,םטיר ַא ןטֿפערק עטצעזעגנגעק יד ןֿפַאש ןועדנַא םעד ןיא
 ןיא רעטנורַא םַאזגנַאל ךיז טצעז ןוא ןעגנוקנַאװש ענַײז ןיא םערטסקע טשרע
 עוויסערגַא ענעי .קיסעמלגער ךרע יֿפל זיא סָאװ ,גָאװכַײלג רעכעלגעװַאב ַא
 ןצנעדנעט ענעי -- דנַאטשוצ ןכעלטֿפַאשלעזעגרַאֿפ םעד ןוֿפ עטנשריעג ,ןסלוּפמיא
 ןָאטעג טרעו סָאװ ,ןדָאש םעד ףיוא קידנטכַא טינ ,גנוקידירֿפַאבטסבלעז ןכוז וצ
 ףיונוצ ןלעטש ,ןבעל ןשירעביור ַא ןיא קיטיינ ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ ערעדנַא וצ
 ףוסל ןוא ןטקילֿפנָאק ןֿפַאש וצ לָאמעלַא טריֿפ עכלעוו ,טֿפַארק עלַאיצָאסיטנַא ןַא
 ןקעוװצ ערעייז סָאװ ןעגנַאלרַאֿפ ענעי ,טרעקרַאֿפ ,רעגריב יד ןוֿפ ןעגנורעדנווּפָא
 סָאװ ,ןליֿפעג ענעי ךיוא יװ ,גנוקינײארַאֿפ ךרוד רָאנ ןרעוו טכיירגרעד ןענעק
 ,ןליֿפעג יד ןוא ,ןשטנעמטימ יד טימ רעקרַאֿפ ַא ךרוד גנוקידירֿפַאב ַא ןעניֿפעג
 ןריֿפ סָאװ ןטֿפערק ןעגַײז ,ןשטנעמ ןשיװצ טיײקַײרטעג סױרַא ןעגנערב סָאװ
 ,טֿפַאשלעזעג ַא ןוֿפ ןלייטלצנייא יד ןעמַאזוצ ןטלַאה וצ

 .רעדיוװ רעקינײװ רעדָא רעמ רעגריב ןדעי ןיא ָאד זיא טַײז ןייא ןוֿפ
 ףיא ףיֹורַא ןגייל רעגריב ערעדנַא סָאװ ,ןעגנוצענערגַאב עלַא ןגעק דנַאטש
 ןכַאמ וצ רעטיירּב דנַאנַאכָאנ טריֿפ סָאװ ,דנַאטשרעדיװ ַא --- ןטייקיטעט ענַײז
 .טייקיטעט םעד טרעקרַאֿפ ןצענערגַאב וצ ןֹוא טייקיטעט ןוֿפ זַײרק סדיחי ןדעי
 טרעװ סָאװ ,טֿפַארק עקידנסױטשּפָא ןַא זיא ןוא ,םידיחי ערעדנַא ןוֿפ זַײרק
 .ץוביק ןכעלטֿפַאשלעזעג ַא ןוֿפ רעדילגטימ יד ךרוד טביאעגסיוא קיטַײזנגעק
 םעד וצ ןשטנעמ ןייא ןוֿפ עיטַאּפמיס ענײמעגלַא יד ,טַײז רעדנַא רעד ןוֿפ
 ןשטנעמ ןוֿפ טעטעירַאװ רעדעי ןופ עיטַאּפמיס עלעיצעּפס רעמ יד ןוא ןרעדנַא
 ענעדײשרַאֿפ טימ ןעמַאװצ ,טעטעירַאװ רעקיבלעז רעד ןוֿפ ערעדנַא רַאֿפ
 ןקריוו ,טקידירֿפַאב דנַאטשוצ רעכע;טֿפַאשלעזעג רעד סָאװ ,ןליֿפעג עשיֿבורק
 ,עלַא טקינײארַאֿפ ןטלַאה וצ קידנעטש טריֿפ סָאװ ,טֿפַארק עקידנעיצוצ ַא יו
 ,ןדנַאטשרעדיװ יד יװ ױזַא ןוא ,גנומַאטשּפָא עכעלטֿפַאשניימעג א ןבָאה עכלעוו
 ,ןעג:ַאלרַאֿפ יד ןוֿפ לּכה-ךס םעד ןקידירֿפַאב ןיא ןעמוקַײב ףרַאד ןעמ סָאװ
 ,ןדנַאטשרעדיװ יד רעדייא ,ערעסערג ןענַײז ,טרעדנוזעגּפָא טבעל ןעמ ןעוו
 ןעמ ןעוו ,ןעגנַאלרַאֿפ לּכה.ךס םעד ןקידירֿפַאב םַײב ןעמוקילב ףוַאד ןעמ סָאװ
 ,גנורעדנוזּפָא רעייז טרעטש סָאװ טֿפַארק עקירעביא ןַא טבַײלב ,ןעמַאזוצ טבעל
 סיוא ןביא רעגריב סָאװ יד ךיוא ױזַא ,ןטֿפערק עטצעזעגנגעק ערעדנַא עלַא יו
 עכלעוו ,ןעגנוגעװַאב עקידנטַײב ךיז קידנעטש ןֿפַאש ,ערעדנַא יד ףיוא ענייא
 ,טרענעלקרַאֿפ זַײװכעלסיב ןרעװ רעבָא ,עמעוטסקע רָאג טשרעוצ ןענַײז
 .גָאװכַײלג רעכצלדנע ןַא וצ געוו ןֿפױא קידנעײג

 עקיטנעק סױרַא ןעמוק ןטֿפַאשלעזעג עטלקיװטנַא טינ ,עניילק ןיא
 ;טימ ענַײז סָאװ ,טֿבש ַא .ןצנעדנעט עטצעזעגנגעק עקיזָאד יד ןוֿפ ןעמטיר
 ,סיירג ַא טכיירגרעד ,ייוװצ רעדָא רוד ַא ןעמַאזוצ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה רעדילג
 סָאװ ,רָאֿפ סצּפע טמוק סע ןעוו ןוא ;|ןעמַאווצ ןטלַאה ךיז רעמ טינ ליוו רע ןעוו
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 טלייטעצ ,-עדילגטימ יד ןשיװצ טֿפַאשדנַײֿפ עכעלטנייווע:מוא ןַא סיױרַא טֿפור
 גנוקינײארַאֿפ ענעטלַאהעגנָא ןַײז סָאװ ,קלָאֿפ ויטימירּפ רעדעי .,ךיז רע
 עטַײװ סױרַא טזַײװ ,ןַאמטּפױה ןַײז ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד ןוֿפ ּפָא טנגעה
 ןטלַאהעג גנערטש ןענַײז ןענַאטרעטנוא יד ּױװ ,םערטטקע ןַא ןשיווצ ןעגנולקַאװ
 ןיַײמוצסױא גונעג טינ זיא גנומיוצנַײא יד ּוװ ,םערטסקע ןַא ןוא ,םיוצ ןיצ
 .עג ּפיט ןכעלנע ןַא ןוֿפ רעקלעֿפ ענעטירשעגרָאֿפ רעמ ַײב ,ןעגנונעדרָאמוא
 ןקיבלעז םעד ןוֿפ םצע ןיא ןעגנוקריוונגעק ןוא ןעגנוקריוו לָאמ עלַא רימ ןעניֿפ
 טריזירעטקַארַאכ "ןטַאטנטַא ךריד טרעדלימעג םזיטָאּפסעד, --- רעטקַארַאכ
 ןוֿפ סױרַא ןֿפור ןעגנוקירדרעטנוא עכעלגערטרעדמוא ּוװ ,דנַאטשוצ ןשיטילָאּפ ַא
 ךָאנ זַא ,טקַאֿפ ןטנַאקַאב םעד ןיא ,רעדנעב עלַא ןוֿפ ןצַאלּפ ַא טַײצ וצ טַײנ
 ןעעז ,טרעקרַאֿפ ןוא ,טײקנזָאלעצ ןוֿפ דָא:רעּפ ַא טמוק עינַאריט ןוֿפ דָאירעּפ ַא
 רימ ןֹוא ;ערעדנַא יד ענייא ןריסנַאלַאב ןטֿפערק עטצעזעגנגעק יד טָא יװ ,רימ
 ןעגנוגעװַאב-ןגעק ןוא ןעגנוגעװַאב ענױזַא ןוֿפ ץנעדנעט רעד ןיא ךיוא ןעעז
 .לוֿפ וצ טריסערגָארּפ גָאװכַײלג ןיא ןעמוק סָאד יװ ,קיסעמ רעמ ןרעוװ וצ
 :לעזעג רַאֿפ טייטש סָאװ) םזיטַאװרעסנָאק ןשיװצ ןטקילֿפנָאק יד .טייקידנעטש
 רעד רַאֿפ טייטש סָאװ) םרָאֿפער ןוא (דיחי םעד ןוֿפ ןעגנומיוצנַײא עכעלטֿפַאש
 סָאװ ןצענערג ןיא ןַײרַא ןלַאֿפ (טּפַאשלעזעג רעד ןגעק דיחי םענוֿפ טײהַײרֿפ
 עקילַײװטַײצ יד זַא ױזַא ,ערעדנַא יד וצ ענייא סםַאזגנַאל ךיז ןרעטנעענרעד
 ַאזַא סיֹרַא טינ טגנערב רערעדנַא רעד רעדָא גנוטכיר ןייא ןוֿפ גָאװרעביא
 | ,דנַאטשוצ ןטסלטימ םעד ןוֿפ גײנּפָא ןקיטנעק

 ןיאו זדנוא ַײב ןטירשעגרָאֿפ טַײװ יֹװַא זיא סָאװ ,סעצָארּפ רעד טָא
 זיב ,ןייגנָא זומ ,ןגיוא יד ןיא טינ ךיז ןֿפרַאװ ןעגנולקַאװ יד זַא ,ןדנַאלגנע
 :ַאבמוא ןַא ןיא ןכיירגרעד טעװ ןטֿפערק עטצעזעגנגעק יד ןשיוװצ סנַאלַאב רעד
 ,ןעזעג ןיֹוש ןבָאה רימ יו ,םערָאװ ,.טײהנעמוקלוֿפ וצ טעמּכ טַײצ רעטמיטש
 ץנעטסיסקצ ןַײז ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד וצ רֹוטַאנ סנשטנעמ םעד ןוֿפ גנוסַאּפוצ יד
 סלַא ןענעק רימ עכלעוו ,ןטֿפערק עכעלרעניא יד ןמז לּכ ,ןרעהּפױא טינ ןעק
 יז סָאװ ןטֿפערק עכעלרעסיוא יד טימ גָאװכַײלג ןיא טינ ןענַײז ,ןליֿפעג
 וצ ןעמוקוצ סָאד זיא גָאװכַײלג רעד טָא ןוֿפ גנולעטשנַײא יד ןוא ,ןָא ןֿפערט
 רעכעלטֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ ןוא רֹוטַאנ רעכעלשטנעמ רעד ןוֿפ דנַאטשוצ ַאזַא
 עגױזַא ץוחַא ןעגנַאלרַאֿפ ערעדנַא ןייק טינ טָאה דיחי רעד ןעוו ,עיצַאזינַאגרָא
 ןוֿפ זַײרק ןקיטכיר םעד קידנגַײטשרעבירַא טינ ,ןרעװ טקידירֿפַאב ןענעק סָאװ
 :ערגַאב ערעדנַא ןייק ןָא טינ טלַאה טֿפַאשלעזעג יד תעב ,טייקיטעט ןַײז
 עויסערגָארּפ יד ,קיליװַײרֿפ טריטקעּפסער דיחי רעד סָאװ יד ץוחַא ,ןעגנוצענ
 עקיטַײזנגעק יד ןוא רעגריב יד ןוֿפ טײהַײרֿפ רעד ןוֿפ גנורעטיירבסיוא
 רימ עכלעוו טימ ,טירט יד ןענַײז ןעגנוצעגערגַאב עשיטילָאּפ ןוֿפ גנוֿפַאשּפָא
 ןצענערג עלַא ןוֿפ גנוֿפַאשּפָא עכעלדנע יד ןוא ,דנַאטשוצ םעד טָא וצ ןעייג
 קעװַא טלעטש סָאד סָאװ ןצענערג יד ץוחַא ,ןרעדעי ןוֿפ טײהַײרֿפ רעד ףיוא
 רעקידנעטשלוֿפ רעד ןוֿפ ןעמוקסיֹורַא זֹומ ,עלַא ןוֿפ טײהַײרֿפ רעד ביִלוצ
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 יד סָאװ ,גנולדנַאה רעד ןוא ןעגנַאלרַאֿפ סנשטנעמ םעד ןשיוװצ גָאװכַײלג

 + ,קיטייג ןכַאמ ןעגנוגנידַאב עקימורַא

 ןיא ,ןלַאֿפ עקידרעירֿפ יד ןיא יװ ,לַאֿפ םעד ןיא זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע

 ,טײקיטרַאנדײשרַאֿפ ןוֿפ גנורעסערגרַאֿפ רעד ֹוצ ץענערג ַא טלקיװרַאֿפ טימרעד
 טיושרָאֿפ רעדעי זַא ,סולש םוצ ןעמוקעג רימ ןענַײז רעירֿפ ךעלטַײז עכעלטע
 רעקידרעטַײװ ַא סעּפע ןוֿפ גנולעטשנַײא יד ןיא עיצולָאװע רעקיטסַײג ןיא
 רעכעלרעסיוא רעקידרעטַײװ ַא סעּפע טכערּפשטנַא סָאװ ,טייקיטעט רעכעליועניא
 ,ןליֿפעג רעדָא ןעעדיא ןוֿפ גנודניברַאֿפ ענעבעגעגוצ ַא סעּפע --- טייקיטעט

 רעטֿפמעקַאב:טינ רעדָא רעטנַאקַאבמוא רעירֿפ ַא סעּפע ףיוא ןרעֿפטנע סָאװ

 ,עיצקנוֿפ עַײנ עדעי זַא ,ןעגנורדעג ןבָאה רימ .ןעגנוגילשרעד ןוֿפ גנודניברַאֿפ
 ?רַאֿפ ַא ןַײא טסילש ,רוטקורטס ןוֿפ עיצַאקיֿפידָאמ עַײנ ַא סעּפע טלַאהטנַא סָאװ

 :ערג ַא ןעמוקרָאֿפ זֹומ רעּבירעד זַא ןוא ;טײקיטרױַאנדיײשרַאֿפ ןוֿפ גנורעסערג

 עכעלרעסיוא זיא סע עכלעו ןבַײלב סע ןמז לּכ ,טײקיטרַאנדײשרַאֿפ ערעס

 טריסנַאלַאב טינ ןענַײז סָאװ ,םזינַאגרָא םעד ןסולֿפנַײאַאב עכלעוו ,ןּתוכַײש

 .עג זיא סע יװ ,ןעזעג רימ ןבָאה ןענַאדנוֿפ ןוא ,ןתוכַײש עכעלרעניא ךרוד

 ,רָאנ דנע ןַא וצ ןעמוק ןעק טײקיטרַאנדײשרַאֿפ עטרעסערגרַאֿפ ַא זַא ,ןעגנורד

 ןַא ,רָאלק זיא סע ,קידנעטשלוֿפ ןרָאװעג זיא גָאװכַײלג ןיא ןעמוק סָאד ןעוו -

 ,טֿפַאשלעזעג רעד ןיא ןעמוקרָאֿפ טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא זומ ענעגייא סָאד

 רעדָא טקעריד זומ ,דיחי םעד ןיא טײקיטרַאנדײשרַאֿפ ןוֿפ סקַאװּױצ רעדעי

 סקַאװוצ ַא סעּפע ,אצוי:לעופ ַא רעדָא הביס ַא סלַא ,ןסילשנַײא טקערידמוא

 ףיױא ץענערג רעד ןוא .םידיחי ןוֿפ ץוביק םעד ןיא טײקיטרַאנדײשרַאֿפ ןוֿפ

 רעד טימ רָאנ ןרעװ טכיירגרעד ןעק טייקטריצילּפמָאק רעכעלטֿפַאשלעזעג

 עכעלטֿפַאשלעזעג יד ןשיװצ גָאװכַײלג רענעבירשַאב טשרָאקָא רעד ןוֿפ גנוריֿפנַײא

 ,ןטֿפערק צלעודיוװידניא ןוא

 םּתסה ןמ טָאה סָאװ ,עגַארֿפ עטצעל ַא ףיוא ךיז טלעטש ָאד .176 8
 ליֿפ ןוֿפ ןעקנַאדעג יד ןיא םרָאֿפ ערָאלק רעקיגיײװ רעדָא רעמ ַא ןעמונעגנָא
 .ערגרַאֿפ ַא זיא עיצולָאװע טרָאס רעדעי בוא, ,לטיּפַאק םעד טָא ןוֿפ רעזעל
 ןַא זיא טָאװ ,עיצקנוֿפ ןוא רוטקורטס ןוֿפ טײקטריצילּפמָאק רעד ןיא גנורעס
 ביוא ןוא ,גָאװכַײלג ןיא ןעמוק ןוֿפ סעצָארּפ ןלַאסרעװינוא םעד ןיא דָאזיּפע
 סָאװ זיא ,ור רעקידנעטשלוֿפ ןיא ןקידנע ךיז זומ גָאװכַײלג ןיא ןעמוק סָאד
 טײרּפשעצ םעטסיס-ןענוז יד ביוא } ןריֿפ ןכַאז עלַא ןכלעוו ֹוצ ,לרוג רעד זיא .

 טעװ סָאװ ךרע ןַא ןיא ץיה ריא טרילרַאֿפ ןוז יד ביוא ,ןטֿפערק עריא םַאזגנַאל
 יד ןוֿא גנורענעלקרַאֿפ רעד טימ ביוא ;םורַא ןרָאי ןענָאילימ ןיא ןליֿפ ךיז
 עט רעד ןיא גנורענעלקרַאֿפ ַא ןעמוקרָאֿפ זומ ןוז רעד ןוֿפ ןעגגולַארטשסיױא
 ןיא יו טוג ױזַא ,ןסעצָארּפ עשיגָאלָארָאעטעמ ןוא עשיגָאלָאעג יד ןוֿפ טייקיט
 ןוא שטנעמ רעד ביוא }םייח.-ילעב ןוא ןסקיוװעג ןוֿפ ץנעטסיטקע עמֹוט רעד
 טּפַארק ןוֿפ לעטשוצ םעד טָא ןוֿפ קיגנעהּפָא יֹוזַא ךיֹוא ןעגַײז טֿפַאשלעזעג יד



 47 (עיצארביליווקע) גָאוונצלג ןיא ןעמוק טָאֹד
 סױרָאֿפ ןעייג רימ זַא ,רָאלק טינ זיא יצ -- ףוס ַא וצ זײװכעלסיב טמוק סָאװ
 | ינטיוט ןקימוטעמוא ןַא וצ

 ןַײז זומ דנַאטשוצ ַאזַא זַא ,טינ קֿפס ןייק רָאג זיא ,סיוא טעז סע יװ
 רעכלעװ ַא יצ ,רָאֿפ םוטעמוא ןעמוק סָאװ ןסעצָארּפ יד ןוֿפ טַאטלוזער רעד
 . טעװ ןוא ןעגנורעדנע יד טָא ןרעקרעביא טעװ סעצָארּפ רעטמיטשַאבמוא זיא סע
 .רעטעּפש ןרעװ טכַארטַאב טעװ סָאװ עגַארֿפ ַא יא ,ןבעל ַײנ ַא ןריֿפנַײא
 .רַאֿפ עלַא ןוֿפ ףוס רעטנעָאנ רעד זַא ,ןגָאז וצ גונעג ןַײז זומ עלַײװרעד
 ןעק סָאד .ור ןוֿפ דנַאטשוצ ַא זיא ,ןענוֿפעגסױא ןבָאה רימ סָאװ ,ןעגנולדנַאװ
 ןעמוק ןוֿפ ץעזעג רעד זַא ,רָאלק ןרעוװ דלַאב טעװ סע .ירָאירּפיַא ןרעוװ ןזיװַאב
 ךיז טזָאל ,ןצעזעג ענײמעגלַא עקידרעירֿפ יד יװ רעקיניײװ טינ ,גָאװכַײלג ןיא
 ,טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד ןוֿפ ןריֿפסיוא

 רָאנ ןרעװ טרעלקרעד ןענעק ןעגנונַײשרעד זַא ,(04 9) ןעזעג ןבָאה רימ
 ןוֿפ ןטֿפערק עקידנריטסיסקע:ןעמַאזוצ עלַאסרעװינוא יד ןוֿפ ןטַאטלװצר יװ
 עקידנריטסיסקע-ןעמַאװצ לַאסרעװינוא יד טָא ,גנוסױטשּפָא ןוא גנו;צוצ
 ןענַײז סָאװ ,ןטַײז יד תמאב ןענַײז גנוסױטשּפָא ןוא גנו;צוצ ןוֿפ ןטֿפערק
 רעטצעלרעלַא רעד זיא רעכלעװ ,טֿפַארק ןוֿפ םויק ןטולָאטבַא םענעי אלממ
 טײקכַײלג יד יװ ןֿפוא ןקיבלעז םעד ףיוא טקנוּפ ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ דוסי
 ,טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד ןוֿפ סולש ַא זיא גנוקריװנגעק ןוא גנוקריװ ןוֿפ
 טֿפַארק עלעיצנערעֿפיד יד זַא ,טניימעג טלָאװ טײקכַײלג:טינ רעייז םערָאװ
 רימ ןענעק יױזַא ,טשינרָאג ןוֿפ טמוק יז רעדָא ,טשינרָאג ןיא טדניװשרַאֿפ
 ןיא קידנרעװ טינ ,טֿפַארק רעקידנעיצוצ ַא ןוֿפ קינזטסּוװַאב ןרעװ טינ
 רעטצעזעגנגעק ןוא רעכַײלג ַא ןוֿפ קיניזטסּוװַאב טַײצ רעקיבלעז רעד
 רערעלוקסומ ַא ןוֿפ גנורַאֿפרעד עדעי םערָאװ .טֿפַארק רעקידנסױטשּפָא
 :רעד עטקעריד ַא ןבָאה רימ ןענעק םרָאֿפ ר ע ד רעטנוא רָאנ ןוא) גנונַאּפש
 :ַאב ךַײלג ַא רעשמ רעירֿפַא זיא (טֿפַארק רעקידנעיצוצ ַא ןוֿפ שינעטנעק
 ןיא סױרַא ךיז טזַײװ סָאװ ,דנַאטשרעדיװ ַא -- דנַאטשרעדיװ ןקידנֿפערט
 ןיא רעדָא ,ןכַאז עק;ַײברעד ףיוא רעּפרעק ןוֿפ קורד ןקידנריסנַאלַאב + ןגעק ַא
 ןיא רעדָא ,גנוגעװַאב רעּפרעק םעד טיג סָאװ טֿפַארק ןוֿפ גנו;צנַײרַא רעד
 ןדַײס ,ןֿפַײרגַאב טינ שרעדנַא ןענעק רימ סָאװ ,דנַאטשרעדיװ ַא --- ןדייב
 ןעמוקעגסיוא טלָאװ ,טינ ביוא םערָאװ ,גנונַאּפש רעד וצ ךַײלג זיא רע יװ
 ןוא ,טשיגרָאג ןרָאװעג זיא רעדָא טשינרָאג ןוֿפ ןעמוקעג זיא טֿפַארק יד זַא
 טָא תמחמ ןוא .טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד ןענעקײלּפָא ךָאד טניימ סָאד
 זיא סע יװ ,טייקכעלגעמ ןײק טיג רימ ןבָאה תוכײש:טימ רעקיטיינ רעד
 ןַא ףיוא גנונַײשרעד זיא סע עכלעוו ןרעלקרעד וצ ,ןרָאװעג ןזיװעגנָא רעירֿפ
 .מוא יד ,ןתוכַײש:טימ יד טָא ןוֿפ ןענימרעט יד ןיא ץוחַא ,ןֿפוא רעדנַא
 וצ ןעגנּוװצעג ןענַײז רימ סָאװ ,ןוֿפרעד יא סױרַא ךיז טזַײװ טייקכעלגעמ
 ,סיֹורַא טזַײװ ףָאטש רעקידתושממ סָאװ ,ןטֿפערק עשיטַאטס יד ןגעוו ןעקנעד
 ןוֿפרעד יא ,ןעמָאטַא ענַײז ןוֿפ גנוסױטשּפָא ןוא גנוָיצוצ רעד ןוֿפ ןעמוק ייז זַא

)32( 
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 ןרעוו סָאװ ,ןטֿפערק עשימַאניד יד ןגעוו ןעקנעד וצ ןעגנּווװצעג ןענַײז רימ סָאװ
 ,ןעמָאטַא טימ לוֿפ זיא רע יוװ םיור םעד קידנטכַארטַאב ,םיור ךרוד טביאעגסיוא
 סָאװ ,טֿפַארק ַא ןוֿפ ץנעטסיסקע רעד ןוֿפ .טֿפַארק עכעלנע ןַא ןבָאה עכלעוו
 רעקיטיינ ַא יװ רעבירעד ןעגנורדעג זיא ,עמוס ןיא טינ לָאמ ןייק ךיז טױעדנע
 ןעמרָאֿפ עטצעזעגנגעק יד טָא ןוֿפ םענרַאֿפ ןכַײלג ןיא ץנעטסיסקע יד סולש
 .ַאב רעזדנוא ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד עכלעװ רעטנוא ,ןעמרָאֿפ --- טֿפַארק ןוֿפ
 עכלעוו טֿפַארק עטולָאסבַא ענעי ןלעטשוצרָאֿפ ךיז ודנוא ןעגניווצ ןַײזטסּוװ
 ,ןסיוו רעזדנוא רעבירַא טגַײטש

 ןריטסיסקע גנוסטשּפָא ןוא גנו;צֹוצ ןוֿפ ןטֿפערק יד יו יױוזַא רעבָא
 ןיא גנוגעװַאב עדעי זַא ,ןזיװַאּב רעירֿפ יװ ,סיוא טמוק ,םוטעמוא ןעמַאזוצ
 עקיסילֿפ ,עדילָאס ,ףָאטש ןוֿפ ןלייטלצנייא ,דנַאטשרעדיװ ַא רעטנוא גנוגעװַאב
 רעדעי ןכלעװ ךירוד ,םיור םעד סא ןליֿפ סָאװ ,עשירעטע רעדָא עקיטּפול
 תמחמ ,דנַאטשרעדיװ ַא רעפרעק םעד טיג ,ךרוד טייג רעּפרעק רעכעלגעווַאב
 טימ .ןטֿפַאשנגיא עדייב רעדָא ,עיצרעניא רעדָא גנוטלַאהנעמַאזוצ רעייז
 ןעמענרַאֿפ עכלעוו ,ןלייט ערעטיש רעדָא ערעטכידעג יד לַײװ ,רעטרעוו ערעדנַא
 ,ךרוד טייג רעּפרעק רעכעלגעװַאב ַאזַא עכלעוו ךרוד ,רעצעלּפ יד טונימ עלַא
 ןוֿפ גנוגעװַאב ליֿפ ױזַא טקנוּפ ןגױצעגּפָא טרעװ ,ןרעװ טּפוטשעגסױרַא ןזומ
 ןרעװ סָאװ ,ןלייט יד ןבעגעג טרעװ סע לֿפיװ ,רעּפרעק ןכעלגעװַאב םעד
 רעכלעוו רעטנוא ,עגַאל יד זיא סָאד יװ ױזַא ,רעצעלּפ יד ןוֿפ טּפוטשעגסױרַא
 רעד :ןסולש ייצ ןעגנורדעג ןוֿפרעד ןענַײז ,רָאֿפ טמוק גנוגעװַאב עדעי
 רעייז ןוֿפ טכַאמעג קידנעטש ןרעװ סָאװ ןעגנווצּפָא יד זַא ,זיא סולש רעטשרע
 ןעגנערב זומ ,דנַאטשרעדיװ ןוֿפ הֿביֿבס רעד וצ יז קידנבעגרעביא ,גנוגעװַאב
 רעטייווצ רעד .ףוס ַא וצ רעטעּפש רעדָא רעירֿפ רעּפרעק םעד ןוֿפ גנֹוגעװַאב יד
 טָא רעדייא ןרעהֿפױא טינ ןעק רעּפרעק םעד ןוֿפ גנונעװַאּב יד זַא ,זיא סולש
 ,ןטלַאהנָא זומ גנוגעװַאב ,רעטרעװ ערעדנַא טימ יז ןטכינרַאֿפ ןעגנויצּפָא יד
 .ןעמוקרָאֿפ ףוס לּכ ףוס זומ גָאװכַײלג ַא ןוא ;גָאװכַײלג ַא רָאֿפ טמוק סע זיב
 יד זַא ,ןגָאז .טֿפַארק ןוֿפ םויק סעד ןוֿפ ןריֿפסױא ערָאלק ןענַײז עדייב יד טָא
 רעדנַא ןַא ףיױא ןדניװשרַאֿפ ןעק ריא ןוֿפ לייט ַא רעדָא גנוגעװַאב עצנַאג
 ןגעק דנַאטשרעדיװ ַא טלעטש סָאװ סעּפע וצ יז קידנבעגרעביא ץוחַא ,ןֿפיא
 לייט ַא רעדָא גנוגעװַאב עצנַאג יד זַא ,ןגָאז לָאז ןעמ יװ ױזַא ןיא ,ריא
 םעד ןענעקײלוצטָא טניימ סָאד ןוא ,גנוקריוו ַא ןָא ןדניװשרַאֿפ ןעק ריא ןוֿפ
 ןענעק הֿביֿבס רעד ןוֿפ ןליט יד זַא ,ןגָאז ,טרעקרַאֿפ ,טֿפַארק ןוֿפ םויק
 .יִצֹּפָא טינ ,ךרוד טייג רעּפרעק רעד ּוװ ,טרָא םעד ןוֿפ ןרעװ ןסױטשענסױרַא
 יד ןוֿפ גנוגעװַאב יד זַא ,ןגָאז וצ יװ ױזַא זיא ,גנוגעװַאב ןַײז ןוֿפ קידנע
 טניימ סָאד ןוא ,טשיגרָאג ןוֿפ ןעמוקֿפוא ןעק הביֿבס רעד ןוֿפ ןלייט
 תמא:דנורג רעד טָא זיא ןכב .טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד ןענעקייל וצ יועדיוװ
 סָאװ ,ןעגנורעדנע יד זַא ,ןסולש יד רַאֿפ גנוקיטכערַאב עטקעריד רעזדנוא
 טינ טרעװ סע ןענַאװויב ,ןרעהֿפוא טינ ןענעק ,טגנערב עיצולָאװע
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 טכירגרעד טצעלוצ זומ גָאװכַײלג ַא זַא ןוא ,גָאװכַײלג ַא טכיירגרעד
 : .ןרעוו

 ןוֿפ ןריֿפסױרַא ױזַא טקנוּפ ךיז ןזָאל ייז לַײװ ,קידנעװטיונ יֹוזַא טקנוּפ
 עקידרעירֿפ יד ןעגַײז ,ןזַײװַאב עלַא רעבירַא טגַײטש סָאװ ,תמא ןקיבלעז םעד
 עכעלגעװַאב ןוֿפ גנוטלַאהֿפױא ןוא גנולעטשנַײא רעד עגונב סעיציזָאּפָארּפ
 םעד ןוֿפ ןעגנורדעג זיא סע .,ןעמרָאֿפ ענעדײשרַאֿפ ערעייז רעטנוא ןגָאװכַײלג
 טַאגערגַא רעדעי סָאװ ,ןעגנוגעװַאב ענעדײשרַאֿפ יד זַא ,טֿפַארק ןוֿפ םויק
 ןרעװ טײרּפשעצ עלַא ןזומ ,ןלייט ענַײז ןיא רעדָא רעצנַאג סלַא טגָאמרַאּפ
 םעד ףױא זַא ןוא ;ןענעגעגַאב עלַא ייז סָאװ ןדנַאטשרעדיװ יד ךרוד
 רעדָא ,עמוס ןיא עטסקינייװ יד ןענַײז סָאװ ,ןעגנוגעװַאב יד ןלעװ ןֿפוא
 טלעטשעגּפָא ,עדיב רעדָא ,טֿפַאשרענגעג עטסערג יד ןענעגעגַאב סָאװ
 ןדעי ןיא טעװ רעבירעד ,רעטַײװ ןיײגנָא ןלעװ ערעדנַא יד תעב ,ןרעוו
 עירֿפ ךרע יֿפל ַא ןעמוקרָאֿפ ,ןעגנוגעװַאב ענעדײשרַאֿפ טָאה סָאװ ,טַאגערגַא
 רעמ ןענענעגַאב סָאװ יד ןוֿפ ןוא ןעגנוגעװַאב ערענעלק יד ןוֿפ גנוטײרּפשעצ
 .ינייו ןענעגענַאב סָאװ יד ןוא ןעגנוגעװַאב ערעסערג יד תעב ,דנַאטשרעדיװ
 עקיגנעהּפָא ףיֹוא ןעמֹוק ױזַא ןוא ,רעגנעל ןטלַאהנָא ןלעװ דנַאטשרעדיװ רעק
 .סיורַא ךיא ןעמ ןעק ןוֿפרעד .,ןגָאװכַײלג עכעלגעװַאב עקיגנעהּפָאמוא ןוא
 .ךיז ןטלַאהֹוצֿפױא ןגָאװכַײלג עכעלגעװַאב עניֹזַא ןוֿפ ץנעדנעט יד ןריֿפ
 גָאװכַײלג רעכעלגעװַאב ַא ןוֿפ ןלײט יד סָאװ ,גנוגעװַאב עַײנ יד םערָאװ
 ,עמוס ןוא טרָאס ַאזַא ןוֿפ רעדָא ןַײז וומ ,טֿפַארק רעשירענגעג ַא ןוֿפ ןגירק
 ןיא ןוא ,ןעגנונעװַאב עקידרעירֿפ יד רעדייא ןרעװ טײרּפשעצ טינ ןעק סָאװ
 ןַײז ומ יז רעדָא ,ףוס ַא וצ גָאװכַײלג עכעלגעװַאב יד יז טגנערב לַאֿפ םעד
 עקידרעירֿפ יד רעדייא ןרעװ טײרּפשעצ ָאי ןעק סָאװ עמוס ןֹוא טרָאס ַאזַא ןוֿפ
 רעדיװ גָאװכַײלג עכעלגעװַאב יד טרעװ לַאֿפ םעד ןיא ןוא ,ןעגנוגעווַאב
 .טלעטשעגנַלא

 :רַאֿפ יד רָאנ טינ טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד ןוֿפ ןעגנורדעג ןענַײז ױזַא טָא
 ,ודנוא םֹורַא רָאֿפ ןעמוק סָאװ ןגָאװכַײלג עטקערידמוא ןוא עטקעריד ענעדייש
 עלַא ןוֿפ ףוס ַא טכַאמ סָאװ ,גָאװכַײלג ןיא ןעמוק ןשימסָאק םעד טימ ןעמַאזוצ
 ןעגנוטערטנַײרַא ערָאלק רעקינײװ ענעי ךיוא רָאנ ,עיצולָאװע ןוֿפ ןעמרָאֿפ
 יד ןוֿפ ןעגנולעטשנַײא:רעדיװ יד ןיא סירַא ךיז ןזַײװ סָאװ גָאװכַײלג ןיא
 טזָאל ּפיצנירּפדנורג םעד טָא ךרוד .ןגָאװכַײלג עכעלגעװַאב עטרעטשעצ
 :עג טכַארבעג זיא סָאװ ,םזינַאגרָא ןדעי ןוֿפ ץנעדנעט יד ןזַײװַאב ךיוא ךיז
 ?מוא ,סולֿפנַײא ןכעלטניײװעגמוא ןַא סעּפע ךרוד גנונעדרָאמוא ןיא ןרָאװ
 ךיוא ןעמ ןעק ּפיצנירּפ םעד וצ ,דנַאטשוצ ןטריסנַאלַאב ַא וצ ךיז ןרעקוצ
 םינימ ןוא ,דַארג ןּפַאנק ַא ןיא ןבָאה ןדיווידניא סָאװ טײקיעֿפ יד ןריֿפוצ
 רע ןוא .,ןדנַאטשמוא עַײנ ֹוצ ןסַאּפוצוצ ךיז ,דַארג ןרעסערג ַא ןיא ןבָאה
 -לּפַאטש ַא ָאד זיא סע זַא ,ריֿפסױא םעד רַאֿפ דנורג רעקינײװ טינ זדנוא טיג
 רעקיטסַײג סגשטנעמ םעד ןשיװצ עינָאמרַאה ַא וצ טירשרָאֿפ רעקיטרַא
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 ןבָאה רימ יװ םעד ךָאנ .ץנעטסיסקע ןַײז ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד ןֹוא רוטַאנ
 .רַאֿפ יד ןרעװ טריֿפעגסױרַא ןענעק ּפיצנירּפ םעד טָא ןוֿפ זַא ,ןענוֿפעג
 םיא ןוֿפ ןעיצ ףוסל רימ ןענעק ,עיצולָאװע ןוֿפ סנכיײצ-רעטקַארַאכ ענעדייש
 ןיא רָאנ ןקידנע ךיז ןעק עיצולָאװע זַא ,גנוניימ רעד רַאֿפ גנוקיטכערַאב ַא
 רעקידנעטשלוֿפ טסכעה ןוא טײקנעמוקלוֿפ רעטסערג רעד ןוֿפ גנולעטשנַײא רעד
 ,טייקכעלקילג



 לטיּפַאק רעטסקיצנַאווצ ןוא ירד

 גנורעטשעצ יד

 םעד ףיוא ןָאטעג קוק ַא לטיּפַאק ןטֿפלעװצ ןיא ןבָאה רימ ןעו .177 8

 םעד ןוֿפ סערגָארּפ ריא ןיא ךרוד טייג ךַאז עדעי סָאװ ,ןעגנורעדנע זיירק

 ןרַאבקרעמַאב םעד ןוֿפ קירוצ ןוא ,ןרַאבקרעמַאב םעד ֹוצ ןרַאבקרעמַאבמוא

 .רעדנַאנוֿפ-רעדיװ עטצעזעגנגעק יד טָא ןעװ -- ןרַאנקרעמַאבמוא םעד וצ

 ןוא עיצולָאװע סלַא ןרָאװעג טנכיײצַאב ןענַײז גנוגעװַאב ןוא ףָאטש ןוֿפ גנולייט

 ,ןדנַאטשמוא יד ןוא ,עדייב יד ןוֿפ ןרוטַאנ יד ןענַײז ,(עיצולָאסיד) גנורעטשעצ

 .ןענימרעט ענײמעגלַא ןיא ןרָאװעג ןבעגעגנָא ,רָאֿפ ןעמוק ייז עכלעוו רעטנוא

 ןוא ,תויטרֿפב עיצולָאװע ןוֿפ ןעגנונַײשרעד יד טכַארטַאב רימ ןבָאה רעטעּפש

 עכלעוו ןיא ,גָאװכַײלג ןוֿפ ןדנַאטשוצ ענעי וצ זיב ןעגנַאגעגכָאנ ייז ןענַײז רימ

 רימ ןזומ ,חוּכיו םעד ןכַאמ וצ לוֿפרַאֿפ ידּכ ,רעטציא ,ךיז ןקידנע עלַא יז

 .ַײשרעד עקידנצנַאגרעד יד רעירֿפ רעדייא תויטרֿפב רעמ לסיב ַא ןטכַארטַאב

 ןלעטשוצּפָא קיטיינ זיא סע לַײװ ,רַאֿפרעד טינ סיוועג ,גנורעטשעצ ןוֿפ ןעגנונ

 יד ןוֿפ ענייא ןייק טינ טָאה רעכלעװ ,גנורעטשע צ ןינע םעד ףיוא גנַאל ךיז

 רעבָא ןזדנוא טיג עיצולָאװע סָאװ ןטכיזסיוא עטנַאסערעטניא ןוא ענעדיײשרַאֿפ

 ןרָאװעג טגָאזעג זיא סע יװ רעמ סעּפע םעד ןגעװ ןגָאז ךָאד זומ ןעמ

 יָארּפ עשירענגעג ייווצ יד טָא ןוֿפ רענייק זַא ,ןרָאװעג ןזיװַאב זיא סע

 זַא ןוא ;ןרעדנַא םעד טָא ןוֿפ טסולֿפנַײאַאבמוא ןיטולחל רָאֿפ טינ ןעמוק ןסעצ

 רעלַאיצנערעֿפיד ַא זיא ןרעדנַא םעד רעדָא סעצָארּפ ןייא תֿבוטל יוניש ַא

 ןיא תעב ,טַאגערגַא רעקידנרעװ ַא ,ייז ןשיװצ טקילֿפנָאק םעד ןוֿפ טַאטלוזער

 ,לָאמ עלַא טמוקַאב ,ךיז טרירגעטניא ןוא גנוגעװַאב רע טרילרַאֿפ טינשכרוד

 ךרצ םעד ןיא ןוא ,גנוגעװַאב עַײנ סעּפע ,ןרעדנַא ןַא רעדָא ןֿפוא ןייא ףיוא

 ןעגנורעדנע עוויטַארגעטניא יד יװ םעד ךָאנ ןוא ;ךיז רע טרירגעטניאסיד

 ענעמוקַאב שירֿפ יד קידנעטש טריֿפ ,ערעקרַאטש יד ןַײז וצ טרעהעגֿפױא ןבָאה
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 ןֿפַאש ֹוצ ,גנוטיירּפשעצ ךרוד טרענימעג דנַאנַאכָאנ טרעוװ יז שטָאכ ,גנוגעװַאב
 ןעװ .עקַאט סָאד יז טֿפַאש ףוס לֹּכ ףוס ןוא ,גנולדנַאװרַאֿפ עטרעקרַאֿפ ַא
 ןרָאלרַאֿפ ףוסל טָאה טַאגערגַא רעד ןעוו ,געוו ריא טכַאמעגכרוד טָאה עיצולָאװע
 ןוֿפ גנוגעװַאב ליֿפ ֹזַא ךעלטנייװעג טמוקַאב ןוא גנוגעװַאב עקירעביא ןַײז
 ענעי טכיירגרעד טָאה רע ןעוו ;ךעלטנייוװעג טרילרַאֿפ רע לֿפיװ ,הֿביֿבט ןַײז
 .רעטנוא ךָאנרעד רע טבַײלב ,ךיז ןקידנע ןעגנורעדנע ענַײז ןעוו  ,גָאװכַײלג
 יד ןרעסערגרַאֿפ ןענעק עכלעוו ,הֿביֿבס ןַײז ןיא ןטייקיטעט עלַא וצ ןֿפרָאװעג
 טַײצ רעד טימ רעכיז טעװ עכלעו ןוא ,טלַאהטנַא רע סָאװ גנוגעװַאב עמוס
 סָאװ ,גנוגעוװַאב ןוֿפ ףדוע ָאזַא ,גנולצולּפ רעדָא סַאזגנַאל ,ןלייט ענַײז ןבעג
 יא גָאװכַײלג ןַײז יצ ,םעד טול ,עיצַארגעטניאטיד ַא ןֿפורסױרַא טעו
 ןַײז ןעק ,עקיטֿפַאהדנַאטש רעייז ַא רעדָא ,עקיטֿפַאהדנַאטש .טינ רעייז ַא
 עטמיטשַאבמוא ןַא ןעיצקעװַא ךיז ןעק סע רעדָא ךיג ןעמוק גנורעטשעצ
 ןרעו טגײלעגּפָא ןעק סע רעדָא ,געט עכעלטע ןיא ןעמוקרָאֿפ ןעק סע ,טַײצ
 :עֿפוצ יד וצ טצעזעגסיוא זיא רע יװ יױזַא רעבָא .ןרָאי ןענָאילימ ףיוא
 סָאװ םוסרעווינוא ןַא ןוֿפ רָאנ ,תונכש רעטקעריד ןַײז ןוֿפ רָאנ טינ ןטייקיל
 ןײלַא רע ןעװ ,טַײצ יד ןעמוק ףוס םוצ זומ ,גנוגעװַאב ןיא םוטעמוא זיא
 ףיוא ןרעװ ןלַאֿפעצ טעװ ,ןטַאגערגַא עקימורַא יד טימ גנוטײלגַאב ןיא רעדָא
 ,ןלייט ענַײז

 טרעװ סָאװ ,גנורעטשעצ ןוֿפ סעצָארּפ םעד ףיוא ןקוק ָאד ןֿפרַאד רימ
 ױזַא ,ןטרָאס ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןטַאגערגַא ַײב רָאֿפ טמוק רע יװ ,ןֿפַאשעג יױזַא
 רימ סָאװ ,גנַאג םעד ןוֿפ רעטרעקרַאֿפ ַא זיא גנורעדנע ןוֿפ גנַאג רעד טָא יװ
 סעיצַארטסוליא יד ןעגנערב קיטכיר רימ ןענעק ,טשרָאֿפעגסױא רעהַא זיב ןבָאה
 טסכעה יד טימ ןבױהעגנָא -- רדס ןטרעקרַאֿפ ַא ןיא סעצָאוּפ םעד ןוֿפ
 .עכַאֿפנײא טסכעה יד טימ טקידנעעג ןוא עטריצילּפמָאק

 לװ טֿפַאשלעזעג ַא ןוֿפ עיצולָאװע יד ןטכַארטַאב רימ ןעװ .178 8
 :ניא ןענַײז סָאװ ,ענלצנייא יד ןוֿפ לָאצ רעד ןיא ךַײלגוצ גנורעסערגרַאֿפ ַא
 סעסַאמ יד ןיא גנורעסערגרַאֿפ ַא ,טֿפַאשרעּפרעק רעטקינײארַאֿפ ַא ןיא טרירגעט
 יװ ,ןַײא ךיז טלייט טֿפַאשרעּפרעק יד עכלצוו ןיא ,ןלייט יד ןוֿפ ןטרָאס ןוא
 .רַאֿפ ַא ןוא ,סעיצקנוֿפ ערעייז ןֿפורעגנָא ןרעו סָאװ ,ןטייקיטעט יד ןיא ךיוא
 ערעייז ןוא סעסַאמ יד ןשיװצ עיצַאניבמָאק דַארג םעד ןיא גנורעסערג
 םעד טגלָאֿפ גנורעטשעצ עכעלטֿפַאשלעזעג ַא זַא ,ןעז רימ ןלעװ -- סעיצקנוֿפ
 .ניאסיד ַא טכַארטַאב לעירעטַאמ זיא יז סָאװ ,טימרעד ץעזעג םענײמעגלַא
 ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד ןיא גנורענעלקרַאֿפ ַא טכַארטַאב שימַאניד ןוא ,עיצַארגעט
 ןוא ;ןליט יד ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד ןיא גנורעסערגרַאֿפ ַא ןוא ,ןצנַאג םעד
 .סױרַא טרעװ יז סָאװ ,םעד ןיא ץעזעג םענײמעגלַא םעד יז טגלָאֿפ רעטַײװ
 ןֿפוא ןייא ףיוא ,ןעמוקַאב טָאה יז סָאװ גנוגעװַאב ןוֿפ ףדוע ןַא ךרוד ןֿפורעג
 ,ןסיורד ןוֿפ ,ןרעדנַא ןַא רעדָא

 יז טל טי
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 ןַא ךרוד טמוק סָאװ ,גנורעטשעצ עכעלטֿפַאשלצזעג יד זַא ,רָאלק זיא סע

 עטכישעג יד יװ ,ןעמוק וצ לֹולע זיא סָאװ ןוא עיצַאנ רעדנַא ןַא ןוֿפ לַאֿפנָא

 ןוא טקידנעעג ךיז טָאה עיצולָאװע עכעלטֿפַאשלעזעג יד ןעוו ,זדנוא טזַײװַאב

 סיוא טקנופדנַאטש ןטיירב ַא ןוֿפ זיא ,ןביוהעגנָא ךיז טָאה גנַאגרעטנוא ריא

 :לעזעג עטגיזַאב יד ןעוו ןוא .גנוגעװַאב רעכעלרעסיוא רעַײנ ַא ןוֿפ לַאֿפוצ רעד

 ?בעטשכוב גנורעטשעצ ריא זיא ,טײרּפשעצ טרעוװ ,טֿפָא טֿפערט סע יװ ,טֿפַאש

 טָאה טֿפַאשלעזעג יד סָאװ ןעננוגעװַאב עטקינײארַאֿפ ענעי ןוֿפ ףוס ַא ךצל

 ןטּפַאשרעּפרעק עלעירטסודניא עריא ןיא ַײס ,ײמרַא ריא ןיא ַײס ןזיװעגסױרַא

 -- ןעגנוגעװַאב ענעדנוברַאֿפ:טינ רעדא עטלצנײארַאֿפ ןיא ןייגרעבירַא ןַא ןוא

 .סעסַאמ ןוֿפ גנוגעװַאב רעד ןוֿפ ץַאלּפ םעד טמענרַאֿפ ןלייטלצנייא ןוֿפ גנוגעוװַאב יד

 רעגנוה ַא רעדָא ,צימעדיּפע ןַא ןעװ זַא ,טינ קֿפס ןייק ךיוא זיא סע

 גנולסיירטעצ ַא טגנערב דנַאל ןק;לברעד ַא ןיא עיצולָאװער ַא רעדָא ,דנַאל ןיא

 .עצ ןוֿפ בײהנָא ןַא ןוא גנונעדרָאמוא סױרַא טֿפוו סָאװ ,טֿפַאשלעזעג ַא ןיא

 ןעגנוגעװַאב עטרירגעטניא ןוֿפ גנורענעלקרַאֿפ ַא טלָאמעד טרעװ ,גנורעטש

 סע רעסערג סָאװ .ןעגנוגעװַאב עטרירגעטניאסיד ןוֿפ גנורעסערגרַאֿפ ַא ןוא

 רעירֿפ ןענַײז סָאװ ,ןטייקיטעט עשיטילָאּפ יד ןרעװ ,גנונעדרַאמוא יד טרעוו

 ףיוא ןעמוק סע :ןדנובעגרעדנַאנוֿפ ,גנוריגער ןייא רעטנוא ןדנוברַאֿפ ןעוועג

 *רעביא ןרעוו קיטַײצנַײלג .ןדנַאטשֿפױא רעדָא ןטנוב ןוֿפ ןטייקיטצט עכעלדנַײֿפ

 ןעװעג ןענַײז עכלעװ ,ןסעצָארּפ עלעיצרעמָאק ןוא עלעירטסודניא יד ןסירעג

 עלַאקָאל יד רָאנ ןבַײלב סע ןוא ,טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ ןבעל םוצ טסַאּפעגוצ

 .גריזינַאגרָאזעד עקידרעטַײװ עדעי ןוא .סעיצקַאסנַארט .לדנַאה עניילק רעדָא

 עכלעװ ךרוד ,סעיצַארעּפָא עטקינײארַאֿפ יד טרענעלקרַאֿפ גנורעדנע עקיד

 ןקידירֿפַאב וצ ייז רַאֿפ טבַײלב סע ןוא ,ןתוכרטצה ערעייז ןקידירֿפַאב ןשטנעמ

 .סעיצַארעּפָא עטרעדנוזעגּפָא ךרוד ,ןענעק ייז טַײװ יװ ,ןטיונ ערעייז

 עניױזַא ױזַא יװ ,ןֿפוא םעד ןוֿפ עיצַארטסוליא עטוג ַא זדנוא טיג ןַאּפַא

 ךיז טָאה סָאװ ,טֿפַאשלעזעג ַא ןיא ןטערטוצנַײרַא לולע ןענַײז סעיצַארגעטניאסיד

 עכעלגעװַאב ַא טכיירגרעד טָאה ןוא ּפיט ריא ןוֿפ ץענערג םוצ זיב טלקיװטנַא

 קלָאֿפ עשינַאּפַאי סָאד ןכלעו ןיא ,בעוװעג רעטקידנערַאֿפ רעד ,גָאװכַײלג

 לּכ ,דנַאטשוצ ןקידנעטשַאב טעמּכ ַא ןטלַאהעגֿפױא טָאה ,טריזינַאגרָא ךיז טָאה

 רעבָא דלַאב ױזַא ,ןטֿפערק עכעלרעסיוא עשירֿפ ןוֿפ טיהרַאֿפ ןעװעג זיא רע ןמז

 זַײװלײט ,עיצַאזיליװיצ רעשועּפָארײא ןוֿפ סױטשנָא ןַא ןגירקעג טָאה ןַאּפַאי יו

 :לייט ןוא ,סלוּפמיא ןלעיצרעמָאק ַא ךרוד זַײװליײט ,ןלַאֿפנָא עשירעטילימ ךרוד

 ךיז ןביוהעגנָא בעװעג רעד טָאה ,ןעעדיא ןוֿפ סולֿפנַײא םעד ךרוד זַײװ

 ןמ .גנורעטשעצ עשיטילָאּפ ַא ןָא ןטרָאד טייג טציא .,רעקיטש ןיא ןלַאֿפעצ

 סע יװ רעבָא ;עיצַאזינַאגרָא עשיטילָאּפ עַײנ ַא ךָאנרעד ןעמוק טעװ םּתסה

 ךרוד ןרָאװעג ןֿפַאשעג עלַײװרעד זיא סָאװ ,גנורעדנע יד ,ןכַאמ טינ ךיז לָאז

 -- גנורעטשעצ ַא וצ טייג סָאװ גנורעדנע ןַא זיא ,טייקיטעט רעכעלרעסיוא ןַא

 ,עטרירגעטניאסיד וצ ןעגנוגעװַאב עטרירגעטניא ןוֿפ גנורעדנע ןַא
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 רעטטכעה רעד וצ זיב טלקיװטנַא ךיז טָאה סָאװ ,טֿפַאשלעזעג ַא ּוװ וליֿפַא
 ןָא טבײה ,ןָאלרעד טָאה ענלצנייא עריא ןוֿפ רעטקַארַאכ רעד סָאװ םרָאֿפ
 .עצ עקידנעייג רעטַײװ יד טָאה ,ןייגרעטנוא ןוא רענעלק ןרעװ וצ רעטעּפש
 לָאצ ןיא גנורענעלקרַאֿפ יד .רעטקַארַאכ ןקיבלעז םעד ץלַא םצע ןיא גנורעטש
 סָאװ טֿפַאשלעזעג ַא םערָאװ ;עיצַארגימע ךרוד זַײװליײט טמוק לַאֿפ ַאזַא ןיא
 ,ךיז טקידנע עיצולָאװע רעכלעוו ַײכ ,רוטקורטס עטלעטשעגנַײא טסעֿפ יד טָאה
 קורד םעד רעטנוא ךיז ןרעדנע ןוא ןבעגכָאנ טינ טעװ סָאװ ַאזַא חרכהב זיא
 ,ןרעדנע ךיז ןוא ןבעגכָאנ ןעק רוטקורטס ריא ןמז לֹּכ ןגנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ
 סָאװ ,גנורעקלעֿפַאב עקילָאצרעביא יד .ןעלקיװטנַא ןיא ץלַא ךָאנ ךיז יז טלַאה
 ,עיצַאזינַאגרָא ןַא ךרוד ןעמַאזוצ טינ ךיז טלַאה ןוא ןֿפַאשעג דנַאנַאכָאנ טרעוו
 .טײרּפשעצ דנַאנַאכָאנ טרעוװ ,לָאצ רעטרצסערגרַאֿפ ַא וצ ןסַאּפוצ ךיז ןעק סָאװ
 ןסַײר ,רעגריב יד ףיוא ןקריוו סָאװ ןטֿפַאשלעזעג ערעדנַא ןוֿפ ןסולֿפנַײא יד
 ,ןעגנונעװַאב עטריניבמָאק ןוֿפ גתרעסערגרָאֿפ ַא טָאטשנָא ןוא ,ּפָא יײז
 .ענלצנייא יד ןוֿפ גנוגעװַאב רעטריניבמָאק :טינ ןוֿפ גנורעסערגרַאֿפ ַא טמוק
 ץלַא טָאה טֿפַאשלעזעג יד ןוא ,רעסערג טרעװ טײקֿפַײטש יד יװ זַײװכעלסיב
 ךיז טרעדָאֿפ סָאװ ,םרָאֿפ רעד ןיא ןעמערוֿפוצרעביא ךיז חוּכב רעקיניײװ
 ,ןטֿפַאשלעזעג עשיטסַאלּפ רעמ ןיא עקידנסקַאװ טימ ןרירוקנָאק וצ ךַײרגלָאֿפרעד
 ויטיזָאּפ ,ןעמַאר עֿפַײטש יד ןיא ןבעל ןענעק סָאװ ,רעגריב לָאצ יד טרעוװ
 רעקידנעטש רעד תמחמ יא ,רענעלק טֿפַאשלעזעג יד טרעװ אליממ ,רענעלק
 ןוֿפ טמוק סָאװ טײקרעּפכורֿפ רעטרענעלקרַאֿפ רעד תמחמ יא ,עיצַארגימע
 ,גנורעטשעצ רעדָא גנורענעלקרַאֿפ עקידרעטַײװ יד טָא ןוא ,גנורענרעד רעטכעלש
 סיוא ןברַאטש סָאװ יד ןוֿפ לָאצ יד סָאװ ,םעד ךרוד ןֿפורעגסױרַא טרעוו סָאװ
 ןעװעדָאהוצסױא ןבעל ןבַײלב סָאװ יד ןוֿפ לָאצ יד רעדייא רעסערג טרעוו
 רעטריניבמָאק ןוֿפ לּכח .ךס םעד ןיא גנורענעלקרַאֿפ ַא יֹוזַא ךיוא זיא ,רעדניק
 ,ביוגעװַאב רעטריניבמָאק-טינ ןוֿפ לָאצ רעד ןיא גנורעסערגרַאֿפ ַא ןוא גנוגעװַאב
 .יווידניא ןוֿפ ןלַאֿפ יד ןעלדנַאהַאב ןלעװ רימ ןעוו ,ןעז דלַאב ןלעװ רימ יו
 ,גנורעטשעצ רעלעוד

 רעטנוא ךיז ןדייש ןטַאגערגַא עכעלטֿפַאשלעזעג זַא ,טכַארטַאב ןיא קידנעמעג
 סָאװ ,ענלצנייא ןוֿפ טיובעג ןענַײז יז לַײװ ,ןטַאגערגַא ןטרָאס ערעדנַא ןוֿפ ליֿפ ױזַא
 ענעדײשרַאֿפ ענױזַא ןיא ,ןֿפוא ןטקערידמוא ןוא ןזיול ַא ףיוא ןעמַאזוצ ךיז ןטלַאה
 סעצָארּפ רעד עקַאט טמיטש ,ןטֿפערק עטריצילּפמָאק ענױזַא ךרוד ןוא ןעמרָאֿפ
 ,ןטרַאװרעד סע ןעק ןעמ יװ רָאלק ױזַא ץעזעג םענײמעגלַא םעד טימ יז יב

 ןטַאגערגַא עשינַאגרָארעביא יד טָא ןוֿפ רעטנורַא ןעייג רימ ןעו .1 19 8
 .צצ זַא ,תמא םעד ןוַײװַאב וצ טכַײל ץנַאג טרעװ ,ןטַאגערגַא צשינַאגרָא וצ
 יוצ ןעמענגַײרַא ןוֿפ טמוק סָאװ ףָאטש ןוֿפ עיצַארגעטניאסיד ַאזיא גנורעטש
 רעד ףיוא טשרעוצ ןוט קוק ַא ןלעװ רימ ,ןסיורד ןוֿפ גנונעװַאב ענעבעגעג
 .הביס ריא ףיוא ךָאנרעד ןוא גנולדנַאװרַאֿפ

 יב
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 רַאֿפ טמוק סָאװ ,גָאװכַײלג ןיא ןעמוק עכעלדנע סָאד רעדָא ,טיוט רעד
 .ַאב עטרירגעטניא עטלוב עלַא ןוֿפ ףוס ַא ןכַאמ סָאד זיא ,גנורעטשעצ רעד
 .ָארטרעביא יד ,עיצולָאװע ןוֿפ ךשמ ןיא ןעמוקעגֿפױא ןענַײז סָאװ ,ןעגנוגעוו
 ;טשרעוצ ףיוא ןרעה ןרעדנַא םעד ףיוא ץַאלּפ ןייא ןוֿפ רעּפרעק םענוֿפ ןעגנוג
 ףיוא ןרעה רעטעּפש ךָאנ ;ןריר טינ ךיז רעדילג יד ןענעק רעטעּפש עלַײװ ַא
 טימרעד ןוא ,ץרַאה סָאד ּפֶא ךיז טלעטש ךעלדנע ;ןעמעטָא ןוֿפ ןטייקיטעט יד
 רערַאלוקעלָאמ ןוֿפ גנולדנַאװרַאֿפ יד ,טניימ סָאד ,ןטײקיסילֿפ עקידנרילוקריצ יד
 יד ןוֿפ עדעי ןוא ;ףוס ַא וצ טמוק סעסַאמ ןוֿפ גנוגעװַאב ןיא גנוגעװַאב
 טדניװשרַאֿפ ,טקידנעעג ךיז טָאה יז יװ דלַאב ,סעסַאמ יד ןוֿפ ןעגנוגעװַאב
 טינ ןענעק רימ ?רעטַײװ רָאֿפ טמוק סָאװ .ןעגנוגעװַאב ערַאלוקעלַאמ ןיא
 ןעגנוגעװַאב עקידװעריּפש ןוֿפ גנולדנַאװרַאֿפ ערעטַײװ ַא ָאד זיא סע זַא ,ןגָאז
 טריטסיסקע גנוגעװַאב עקידװעריּפש םערָאװ ,ןעגנוגעװַאּב עקידוװעריּפש .טינ ןיא
 גנורעסערגרַאֿפ ַא ךָאד ןלױֿפ ןוֿפ סעצָארּפ רעד זיא ןגעװטסעדנוֿפ ,רעמ טינ
 ,ןזַאג יד ןיא רעמ ליֿפ ןענַײז ייז תויה ,ןעגנוגעוַאב עקידוועריּפש . טינ ןוֿפ
 עקיסילֿפ יד ןיא רעדייא ,גנוצעזרעדנַאנוֿפ ךרוד ןרָאװעג ןֿפַאשעג ןענַײז סָאװ
 יד ןוֿפ רערעדעי .ןעמונעג ךיז ןבָאה ץזַאג יד ןענַאװנוֿפ ,ןֿפָאטש עדילָאס
 טָאה ,רעּפרעק ןשינַאגרָא ןַא ףיונוצ ןלעטש סָאװ ,ןלייט עשימעכ עטריצילּפמָאק
 :דנַאטשַאב ליֿפ רעייז יד ךיז ןקילײטַאב סע רעכלעוו ןיא ,גנוגעװַאב עשימטיר ַא
 עטריצילּפמָאק עקיזָאד יד ּפָא טכערב גנוצעזרעדנַאנוֿפ יד ןעװ ,ןעמַאזוצ ןלייט
 טרעוו ,ןעמרָאֿפ עקיטרַאזַאג ןָא ןעמענ ןליײטדנַאטשַאב ערעייז ןוא ,סעלוקעלָאמ
 יד ןוֿפ גנוטײרּפשסױא רעד ךרוד טמוק סָאװ ,גנוגעװַאב רערעסערג רעד ץוחַא
 / םעד ןוֿפ סעלוקעלָאמ יד סָאװ ,גנוגעװַאב רעד ןוֿפ גנוזײלֿפױא ןַא ךיוא ,ןזַאג
 יַאב ענַײז ןוֿפ סעלוקעלָאמ יד ןוֿפ ןעגנוגעװַאב ןיא ,טַאהעג ןבָאה טַאגערגַא
 ףוס ַא סנטשרע רימ ןבָאה גנורעטשעצ רעשינַאגרָא ןיא זַא ױזַא ,ןליײטדנַאטש
 ןוֿפ גנוגעװַאב ןיא ןלייטלצנייא ןוֿפ גנוגעװַאב ןוֿפ גנולדנַאװרַאֿפ רענעי ןוֿפ
 רימ ןוא ,טכַארטַאב שימַאניד עיצולָאװע ףיונוצ טלעטש סָאװ ,ןטַאגערגַא
 ,ןטַאגערגַא רעד ןוֿפ גנולדנַאװרַאֿפ יד ,ןעניז ןרענַײֿפ ַא ןיא שטָאכ ,ךיוא ןבָאה
 ,ןלייטלצנייא ןוֿפ גנוגעװַאב רעד ןיא גנוגעװַאב

 גנוררעטשעצ עשינַאגרָא יד זַא ,ןזיװַאב טינ ךָאנ זיא טימרעד רעבָא
 יד --- גנורעטשעצ ןוֿפ עיציניֿפעד רענײמעגלַא רעד ןצנַאג ןיא טכערּפשטנַא
 ,ףָאטש ןוֿפ עיצַארגעטניאסיד עקידנטײלגַאב יד ןוא גנוגעװַאב ןוֿפ גנולצנַײרַא
 גנו;צנַײרַא יד רעבָא ,גונעג טלוב עקַאט זיא ףָאטש ןוֿפ עיצַארגעטניאסיד יד
 ;נַײרַא זיא גנוגעװַאב זַא ,טקַאֿפ רעד ,תמא :טלוב טינ זיא גנוגעװַאב ןוֿפ
 ןענַײז עכלעװ ,ןליט יד סָאװ ,ןוֿפרעד ןעגנירד ןעמ ןעק ,ןרָאװעג ןגיוצעג
 םעניילק ַא ןעמונרַאֿפ טָאה סָאװ ,עסַאמ רעדילָאס ַא ןיא טרירגעטניא ןעוועג רעירֿפ
 רעטציא ןעמענרַאֿפ ןוא ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא טקורעגּפָא ךיז ןבָאה ,ץַאלּפ
 גנוטיירּפשסיוא רעד טָא ןיא טגיל סָאװ גנוגעװַאב יד םערָאװ ;ץַאלּפ ןסיורג ַא
 .רָאלק טינ זיא רוקמ רעד רעמ טשינ ,ּוװ ץעגרע ןוֿפ ןעמוק טזומעג ךָאד טָאה
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 ןענַאװנוֿפ ,טרָא םעד וצ ןעגנערב ןדנא טעװ רעבָא גנושרָאֿפכָאנ לסיב ַא
 ,ןעמונעג ךיז טָאה יז

 טקנפרירֿפ רעד יװ רעקירעדינ זיא סָאװ ,רוטַארעּפמעט .ַא ןיא
 ןשיגַאגרָא ןוֿפ (עיציזָאּפמָאקעד) גנוצעזעצ ןייק רָאֿפ טינ טמוק ,רעסַאװ ןוֿפ
 .ָאמ עטרירגעטניא קרַאטש יד ןוֿפ ןעגנוגעװַאב עטרירגעטניא יד --- ףָאטש
 ןוֿפ ןעגנוגעווַאב עטרירגעטניאטיד יד ןיא טזַײלעגֿפױא טינ ןרעװ סעלוקעל
 ןטלַאהעג ןױעװ סָאװ ,סרעּפרעק עטיוט ,סעלוקעלָאמ עטצעזעגֿפױנוצ ערעייז
 רעד ןיא טלױֿפעצ טיג ןרעו ,טַעצ עגנַאל ךעלדנעמוא ןַא רוטַארעּפמעט ַאזַא ןיא
 -- ןטנָאמַאמ ןוֿפ טרעּפרעק ענערָארֿפעגנַײא יד היַארהו :טַײצ רעגנַאל ךעלדגעמוא
 קידנגיל טניֿפעג ןעמ סָאװ --- ןימ םענעברַאטשעגסױא גנַאל ַא ןוֿפ ןדנַאֿפלעה
 יז שטָאכ ,עכלצװ ,ןכַײט עשיריביס יד ןוֿפ ןעגנוצֿפעל יד ַײב זַײא ןרעטנוא
 ןסע ףלעװ זַא ,שירֿפ ױזַא ןענַײז ,ןרָאי רעטנזיוט ךס ַא ןגעלעג ןטרָאד ןענַײז
 זיא .וַײא ןרעטנוא ןוֿפ טקעדענּפָא ןרעװ יז ןעװ ,ןרעג ץנַאג שיילֿפ רעייז
 ,רעּפרעק ַא ?גנוריוור;סנָאק רעכעלמַאנסיױא ַאזַא ןוֿפ גנוטַײדַאב יד זיא סָאװ
 רעייז טמוקַאב סָאװ רעּפרעק ַא זיא ,,טקגופרירֿפ ןרעטנוא ןטלַאהעג טרעװ סָאװ
 ץיה קיניײװ ןעמענֿפױא ןוא ,גנוריֿפכרֹוד רעדָא גנולַארטשסיוא ךרוד ץיה קינײװ
 ןיא זַא ,טגָאז סָאד ,גנונעװַאב ערַאלוקעלָאמ סָאװ קיצניװ ןעמענֿפױא טניימ
 רעשינַאגרָא ןַא טעװ ,גנוגעװַאב ערַאלוקעלָאמ ןַײק טינ םיא טיג סָאװ ,הֿביבס ַא
 ,גנולױֿפ ןַײק ןכַאמכרוד טינ רעּפרעק

 םיקוליח יד ךיוא זדנוא ןביג ,טקַאֿפ םעד ןקיטעטשַאב עכלעװ ,ןזײװַאב
 ,רוטַארעפמעט ןיא םיקוליח יד טימ ןעמוק סָאװ ,גנורעטשעצ ןוֿפ עטַאר רעד ןיא
 ןטלָאה ,ךיק ןיא טכיורבעג ןעמ סָאװ ןֿפָאטש עשינַאגרָא יד זַא ,ןסייוװ עלַא
 .ןסייה ַא ןיא רעדייא רעטעװ ןליק ַא ןיא ,סע ןגָאז רימ יװ ,רעגנעל ךיז
 זַא ,טקַאֿפ רעד זןיא ,טנַאקַאב רעקינײװ זיא סע שטָאכ ,רעכיז ױזַא טקנוֿפ
 ןיא רעוייא רעכיג ליֿפ ןֿפָאטש עשינַאגרָא ןלױֿפ ןטַאמילק עשיּפָארט יד ןיא
 ,ןכַאז עקימורַא יד ןיא גנוגעװַאב ערַאלוקעלַאמ רעמ טָאװ ,ןטַאמילק עקיסעמ
 םעד ןעמענרַאֿפ וצ גנוגעװַאב עַײג םזינַאגרָא רעטיוט רעד טמוקַאב רעמ ץלַא
 עטיירּפשעצ יד ןוֿפ ןעמונעגקעװַא דנַאנַאכָאנ טרעו טָאװ ,גנוגעװַאב רעד ןוֿפ ץַאלּפ
 ;ניאסיד טרעװ רעפרעק רעטױט רעד עכלעװ ןיא ,ןזַאג יד ןוֿפ סעלוקעלָאמ
 עכעלטסניק ךרוד ןעמוק סָאװ ,סעיציזָאּפמָאקעד ערעכיג ךָאנ יד ,טרירגעט
 עד יד ,לשמל יװ ;ןץזַײװַאב ערעטַײװ זדנוא ןביג ,ןרוטַארעּפמעס עכיוה
 לי8ֿ וצ ןוֿפ ןלייט עטנערברַאֿפ יד ,ןכָ;ק ןיא רָאֿפ ןעמוק סָאװ סעיציזָאּפמָאק
 טיירּפשעצ טָאה גנוגעװַאב ערַאלוקעלָאמ עגעגױצעגנַײרַא יד זַא ,ןזלװַאב ץיה
 ,ףָאטשנלױק םעד ץוחַא ,ןטנעמעלע עלַא ןזַאג ןיא

 יסױרַא רָאלק ןֿפוא םעד ףיוא ןרעװ גנורעטשעצ ןוֿפ הביס ןוא רוטַאנ יד
 הביס ןוא רוטַאנ יד רָאלק ױזַא סױרַא ןזַײװ עכלעװ ,ןטַאגערגַא יד ןיא ןזיוועג
 רעדנוזַאב ַא ןוֿפ טײטשַאב ןטַאגערגַא יד טָא ןוֿפ רעגייא יװ ױזַא ,עיצולָאװע ןוֿפ
 :סַאלּפ עסיורג ַא םיִא טיג גנוגעװַאב עכעלרעניא עמוס עסיורג ַא סָאװ ,ףָאטש
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 :עגֿפױנוצ רעכיוה ַא ןיא ךיז ןעלקיװטנַא וצ טײקיעֿפ יד ןוא טֿפַאשנגײא עשיט

 יװ םעד ךָאנ זַא ,רימ ןעעז ,(102 8 ,ףָאטש רעקידעבעל) םרָאֿפ רעטצעז

 רערַאלוקעלָאמ ןוֿפ עמוס עקיסעמ רעייז ַא זיא ,טרעהעגֿפױא טָאה עיצולָאװע

 ינגייא ןַײז ןיא ןיוש טגיל סָאװ גנונעװַאב רעד וצ בָאגוצ ןיא ,גנוגעװַאב

 זיא טױט םַײב םגה .גנורעטשעצ ַא ןֿפווצסױרַא וצ גונעג ,ףָאטש ןכעלמיט

 רעדָא סעסַאמ עקידװעריּפש יד ןשיװצ גָאװכַײלג עטסעֿפ ַא ןרָאװעג טכיירגרעד

 עקידוועריּפש-טינ יד יװ ױזַא ךָאד ,רעּפרעק םעד ףיונוצ ןלעטש עכלעוו ןענַאגרָא

 ,ןעײטשַאב ןענַאגרָא עקיזָאד יד עכלעװ ןוֿפ ,סעלוקצלָאמ רעדָא ךעלכלייט

 גונעג ןטֿפערק עכעלרעסיוא עניילק ןעגַײז ,גָאװכַײלג רעטסעֿפ:טינ ַא ןיא ןענַײז

 ,ךיג ץנַאג ןָא עיצַארגעטניאסיד יד טייג ןכב ןוא ,ןרעטשעצ וצ יז

 טכיירגרעד ןבָאה סָאװ ,ןטַאגערגַא עשינַאגרָאמוא בור סָאד .8

 ,גנוגעװַאב קינייװ ךרע יֿפל ןבילברַאֿפ זיא סע עכלעוו ןיא ,ןעמרָאֿפ עטכידעג

 ליֿפ ױזַא ןרָאלרַאֿפ טָאה רערעדעי .ןעגנורעדנע עקיטנעק ןָא גנַאל ןבַײלב

 ,דנַאטשוצ ןטרירגעטניא ןַא וצ ןטרירגעטניא-טינ ַא ןוֿפ קידנעייגכרוד ,גנוגעװַאב

 :טינ םעד ןעמעננָא רעדיװ ןענעק וצ גנוגעװַאב ךס ַא ןגיײקנַײרַא זומ רע זַא

 ,טַײצ עסיורג רצַײהעגמוא ןַא רעבירַא זומ סע ןוא ;דנַאטשוצ ןטרירגעטניא

 םיא ןעגנורעדנע עסיורג גונעג הֿביֿבס רעד ןיא ןעמוקרָאֿפ ןענעק סע רעדייא

 ענעי ןטכַאוטַאב םדוק ןלעװ רימ .גנוגעװַאב עמוס עקיטיינ יד ןבעגוצוצ

 ,גנוגעװַאב ךס ַא ףיוא ןטלַאה עכלעװ ,ןטַאגערגַא עשינַאגרָאמוא עכעלמַאנסױא

 .טכַײל ץנַאג ןעגנורעטשעצ ךרוד יז ןכַאמ רעבירעד ןוא

 סָאװ ןדילָאס יד ןוא ןטײקיסילֿפ יד ןענַײז ןטַאגערגַא ענױזַא ןשיוװצ

 .גידַאב עכעלטנייוועג רעטנוא ךיז ןטיײרּפשעצ סָאװ ענױזַא ,סיוא ךיז ןּפעװ

 סָאװ ,טַאנָאברַאק - עינָאמַא ןוא ,טֿפמַאדעגסיױא טרעוװ סָאװ ,רעסַאװ --- ןעגנוג

 עלַא יד טָא ןיא ,סעלוקצלָאמ ענַײז ןוֿפ גנוטיירּפשעצ רעד ךרוד סיוא ךיז טּפעװ

 ,עיצרָאּפָארּפ ןיא ךיג זיא גנורעטשעצ יד ןוא ;גנוגעװַאב ןגױצעגנַײרַא טרעוו ןלַאֿפ

 עסַאמ עטריגערגַא יד סָאװ ,גנונעװַאב רעדָא ץיה עמוס יד זיא סע סיורג יו

 .הֿביֿבס ריא ןוֿפ טמוקַאב

 ןטרירגעטניא רעייז ַא ןוֿפ סעלוקעלָאמ יד ּוװ ,ןלַאֿפ יד ןעמוק רעטַײװ

 רעקינײװ ַא ןוֿפ סעלוקעלָאמ יד ןשיװצ ךיז ןטיײרּפשעצ טַאנערגַא ןדילָאס רעדָא

 .רעסַאװ ןיא ןעגנוזָאלעצ יד ונַײהד ,טַאגערגַא ןקיסילֿפ ַא רעדָא ןטרירגעטניא

 .גַײרַא ןַא ךרוד טײלגַאב זיא ףָאטש ןוֿפ עיצַארגעטניאסיד יד טָא זַא ,היַאר ןייא

 רעכיג ץלַא ןרעוו ןֿפָאטש עכעלזָאלעצ סָאװ ,טקַאֿפ רעד זיא ,גנוגעוװַאב ןוֿפ גנויצ

 טמוק ָאד זַא ,לָאמעלַא קידנעמעגנָא :זיא רעסַאװ סָאד רעסייה סָאװ ,טזָאלעצ

 רעמ ךָאנ ַא ןוא ,היַאר רעדנַא ןַא .טעטיניֿפַא עשימעכ ןייק ליּפש ןיא טינ

 ןרעװ רוטַארעּפמעט רעסיוועג ַא ןוֿפ ןלָאטשירק ןעװ זַא ,זיא עקידנדײשטנַא

 סעצָארּפ רעד טרעוו ,רוטַארעּפמעט רעקיבלעז רעד ןוֿפ רעסַאװ ןיא ןָאטעגנַײרַא

 לָאמטֿפָא -- רוטַארעּפמעט רעד ןוֿפ לַאֿפרעטנורַא ןַא ךרוד טײלגַאב גנוזָאלעצ ןוֿפ
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 עשימעכ עסיוװעג ַא ּוװ ,ןלָאֿפ יד קידנזָאלסױא ,לַאֿפרעטנורַא רעסיורג ץנַאג ַא
 רעכַײלג ַא סע זיא ,רעסַאװ םעד ןוא ץלַאז םעד ןשיװצ רָאֿפ טמוק טייקיטעט
 ךרוד ץלַאז םעד ןוֿפ סעלוקעלָאמ יד טיי-פשעצ סָאװ גנוגעװַאב יד זַא ,ץעזעג
 סָאװ גנוגעװַאב רערַאלוקעלָאמ רעד ןוֿפ ןובשח ןֿפױא סע זיא ,רעסַאװ םעד
 ,טגָאמרַאֿפ רעסַאװ סָאד

 ןענַײז ןוא ןטסַאלּפ ןיא ןבילקעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ץַאזּפָא ןוֿפ סעסַאמ
 עטגײלעגרעבירַא סוֿפ רעטנזיױט ךס ַא ןוֿפ ןרָאװעג טקירדעגֿפױנוצ רעטעּפש
 ןבַײלברַאֿפ ןענעק ,ןרָאװעג טעװעטרַאהרַאֿפ טַײצ רעד טימ ןעגַײז סָאװ ,ןטכיש
 ןרעו ןרָאי ןענָאילימ ערעקיטעּפש ןיא רעבָא ;טרעדנעעג:טינ ןרָאי ןענָאילימ
 יז ןעו ,ןטייקיטעט עקידנרירגעטניאסיד וצ טצעזעגסיוא ךעלדַײמרַאֿפמוא יז
 :נָאק ַא ןרָאװעג ןוא סעסַאמ עגױזַא ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ןבױהעגֿפױא ךיז ןבָאה
 ןבירעגּפָא ןוא טסָארֿפ ןוא ןגער וצ ןרָאװעג טצעזעגסיוא ןענַײז ןוא ,טעניט
 יִעג טרעדנוזעגּפָא זַײװכעלסיב ןלייט ערעייז ןענַײז ,סרעשטעלג ןוֿפ ןרָאװעג
 ערעדנַא ןיא טֿפערט סע יה ,רעדָא .טײרּפשעצ ןוא ןגָארטרַאֿפ טַײװ +,ןרָאװ
 ןזלעֿפ ענעשַאװעגרעטנוא יד ,ייז טכיירגרעד םי רעקידנעמוקנָא רעד ,ןלַאֿפ
 ,ןסיירג עלַא ןוֿפ רעקיטש ןיא ךיז ןכערבעצ ,טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ רעטנורַא ןלַאֿפ
 רעביא ןרעק סמערוטש ,רעקיטש עניילק יד רעביא ךיז ןעלקַײק סעילאװכ יד
 עניילק ןיא ייז ןבַײרעצ ,רעקיטשכָארב ערעסערג יד ןעמַאזוצ ןֿפרַאװ ןוא
 .גיאסיד יד ןוֿפ ןלייט ןעוו וליֿפַא ,עטָאלב ןוא מַאז ןיא טצעלוצ ןוא ,ךעלדנייטש
 ןרעוו ןוא ןגערב יד ַײב סעּפוק עגרענייטש ןיא ןָא ךיז ןבַײלק ןטכיש עטרירגעט
 רעדיװ גנורעטשעצ ןוֿפ סעצָארּפ רעד ןָא ךיז טבייה ,טעװעטרַאהרַאֿפ ךָאנרעד
 ןשינָאלָאעג ןגנַאל ַא רַאֿפ טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רע שטָאכ ,ַײנ סָאד ןוֿפ
 אֿפוג עּפוק עטּפעלקעגֿפױנוצ יד זַא ,זדנוא ןוַײװַאב ןגערביםי ךס ַא ,דָאירעּפ
 יד ןוא ,ןסעצָארּפ ענױזַא וצ ןֿפרָאװעגרעטנוא רעטעּפש רעדָא רעירֿפ טרעוו
 יד ףיוא ןגיל סָאװ ןליײטדנַאטשַאב עקיטרַאָנדײשרַאֿפ ןוֿפ סעסַאמ עטריטנעמעצ
 --- ןעגנובַײר ןוא ןסיוטש ךרוד ןגָארטעגקעװַא ןוא ןכָארבעגּפָא ןרעוו ןגערב:םי
 ,גנוגעװַאב רעשינַאכעמ רענעבעגעגרעביא ךרוד ,טסייה סָאד

 .עטניאסיד יד טמוק ,ןֿפא םעד טָא ףיוא טרעדנעעג טינ ןרעוװ ייז ןעוו
 עטעװעטרַאהרַאֿפ יד .גנוגעװַאב רערַאלוקעלָאמ רענעבעגעגרעביא ךרוד עיצַארג
 וצ רעטגעעג ץלַא רעטנורַא טמוק ןוא חטש ןקידנעקניז ַא ןיא טגיל סָאװ טכיש
 ןיא טכַארבעג ךעלקיטש עריא ןרעװ ,ףָאטש םענעצלָאמשעצ ןוֿפ רעטרע יד
 :לִלֹמ ַא ןיא ןצלָאמשעצ ףוסל ןרעוװו רעדָא ,ץיה רעד ךרוד דנַאטשוצ ןשיטסַאלּפ ַא
 יד טָא ןיא ,רעטעפש ןכַאמכרוד טינ לָאז יז ןעגנולדנַאװרַאֿפ ערעסָאװ ,טייקיס
 ,ףָאטש ןוֿפ עיצַארגעטניאסיד ַא ןוא גנוגעװַאב ןוֿפ גנולצנַײרַא .ַא גנורעדנע

 ילס ,רעכַאֿפנײא ןַא ײס ,דרע רעד ףיוא טַאגערגַא רעשינַאגרָאמוא רעדעי
 ?גרַאב ַא רעדָא לָאטשירק ַא ,רעטיורג ַא רעדָא רעניילק ַא ,רעטצעזעגֿפױנוצ ַא
 ,טַײצ רעדנַא ןַא רעדָא טַײצ ןייא ןיא ,ןֿפוא םעד טָא ףיוא ךרוד טכַאמ ,טייק
 ןַײז ןוֿפ ךשמ ןיא טכַאמעגכרוד טָאה רע סָאװ ,ןעגנורעדנע ענעי ןוֿפ ךּפיה םעד
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 קירוצ קידנעטשלוֿפ ךעלטנייוועג רעבירַא טייג רע זַא ,ןגָאז ֹוצ טינ .עיצולָאװע
 ןעוט סָאד יװ ,דנַאטשוצ ןכעלקרעמַאבמוא ןַא ןיא דנַאטשוצ ןכעלקרעמַאב ַא ןוֿפ
 ןַײז רעבָא .ןצנַאג ןיא טינ ביוא ,לייט ןסיורג ַא ןיא ןטַאגערגַא עשינַאגרָא יד
 געװ םעד ףיוא ךלהמ ןסיװעג ַא םיא ןריֿפ גנוטײרּפשעצ ןוא עיצַארגעטניאסיד
 ,ןעניימ וצ םימעט ןַארַאֿפ ןענַײז סע ןוא ;דנַאטשוצ ןכעלקרעמַאבמוא םעד וצ
 ןיא .רעטעּפש ףיא טגײלעגּפָא יװ רעמ טשינ זיא ןטרָאד ןעמוקנָא ןַײז זַא
 ,טַאגערגַא רעשינַאגרָאמוא רעדעי זומ ,סָאמ ַא ןָא טַײװ זיא סָאװ ,דָאירעּפ ַא
 ,ןטַאגערגַא עשינַאגרָא ןוֿפ ןצכעבַײלברעביא עטײרּפשעצ:טינ עלַא טימ ןעמַאזוצ
 טימרעד ןוא ,גנוטײרּפשעצ רעקיטרַאזַאג ןוֿפ דנַאטשוצ ַא וצ ןרעוו טריצודער

 .ןעגנורעדנע ענַײז ןוֿפ זַײרק םעד ןקידנע

 יד טכַאמעגכרוד ןבָאה סעװ יז ןעװו ,עצנַאג ַא סלַא דרע יד .181 8

 יװ ,ןבַײלּב זומ ,סעיצַאמרָאֿפטנַארט עקידנעײגּפױרַא עריא ןוֿפ עירעס עצנַאג

 ריא ןוֿפ ןסולֿפנַײא עקילעֿפוצ יד וצ טצעזעגסיוא ,ןטַאגערגַא ערענעלק עלַא

 סָאװ ןעגנורעדנע עכעלרעהֿפיױאמוא ענעי ןוֿפ ףױלרַאֿפ םעד ןיא ןוא ;הֿביֿבס

 זומ ,גנוגעװַאב ןיא ןענַײז ןלייט עלַא ּוװ ,םוסרעווינוא םעד ןיא רָאֿפ ןעמוק

 ,ןלעטשרָאֿפ טינרָאג ךיז ןעק ןעמ סָאװ ,טַײצ רעטַײװ ַאזַא ןיא ,זיא סע ןעוו יז

 וצ גונעג קרַאטש ןַײז ןלעװ עכלעו ,ןטֿפערק וצ ןֿפרָאװעגרעטנוא ןרעוו

 ףיוא ןוט קוק ַא רימָאל .עיצַארגעטניאסיז רעקידנעטשלוֿפ ריא וצ ןעגנערב

 .יז ןרירגעטניאסיד ֹוצ חוּכב ןענַײז עכלעוו ,תוחוּכ יד

 ןוֿפ גנוקריוו רעקיטַײזנגעק רעד ןגעװ, ייסע ןַײז ןיא ,ץלָאהמלעה יֿפָארּפ

 ןוֿפ גנוגעװַאב רעד ןוֿפ טנעלַאװיװקע-ץיה םעד ןָא טיג ,"ןטֿפערק עכעלריטַאנ

 'רמ ןוֿפ ןעגנונעכערסיוא ענעמונעגנָא טציא יד טיול ,םיור ןכרוד דרע רעד

 לסיירט ןקידמיצולּפ ַא ךרוד טלָאװ, ,רע טגָאז ,"דרע רעזדנוא ןעװ,, ,לֹושז

 ,ןבָאה טיג ארומ ןייק ףרַאד ןעמ סָאװ -- עטיברָא ריא ןיא ןייטש ןבילבעג

 -- םעטסיס רעזדנוא ןוֿפ גנונעדרָאנַײא רעקיטציא רעד רעטנוא ןריסַאּפ לָאז סע

 ךַײלג ןַײז טלָאװ סָאװ ,ץיה עמוס ַא ןרָאװעג ןֿפַאשעג ּפָאלק ַאזַא ךרוד טלָאװ

 ןוֿפ גָאװ יד לָאמ ןציעֿפ ןליוק עטרַאה ןוֿפ ןענערב סָאד סָאװ ,ץיה עמוס ַא וצ

 עקיטסניגמוא טסכעה ַא ןבעג לָאז ןעמ ןעװ .,טכַארבעגסױרַא טלָאװ דרע רעד

 זיולב ןלעטש יז לָאז ןעמ ןעוו ה"ד ,ץיה ןעגנערבוצסירַא חוּכ ריא ןוֿפ גנוצַאשּפָא

 עג טציהרעד דרע רעד ןוֿפ עסַאמ יד טלָאװ ,רעסַאװ ןוֿפ חוּכ:ץיה םעד וצ ךַײלג

 ןיא ןרָאװעג ,סע טסייה ,טלָאװ יז ; דַארג טרעדנוה ייווצ טנזיוט ףלע ףיוא ןרָאװ

 ביוא .ערַאּפ ןיא ןעגנַאגעגרעביא טלָאװ לייט רעטסערג רעד ןוא ,ןצלָאמשעצ ןצנַאג

 =עגנַײרַא טלָאװ ,ןרָאװעג טלעטשענּפָא יֹוזַא טָא טלָאװ יז יו םעד ךָאנ ,דרע יד

 טלָאװ סָאװ ,ץיה עמוס יד טלָאװ ,טריסַאּפ רעכיז טלָאװ סָאװ ,ןוז רעד ןיא ןלַאֿפ

 ..רעסערג ךָאנ לָאמ טרעדנוה ריֿפ ןעוועג ,ּפַאלק םעד ןוֿפ טלקיװטנַא ךיז

 רעודנוא טימ ןוט וצ טשינרָאג טָאה גנונעכערסיוא יד טָא שטָאכ ,זיא

 ןיא ןלעטשּפָא גנולצולפ ךיז טעװ דרע יד זַא ,סיוא טינ טעז סע תויה ,קעוװצ
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 .ירפ יו ,רעבָא זיא ,ןוז רעד ןיא ןלַאֿפ .רַא גנולצולפ טעװ ןוא עטיברָא ריא

 טעװ יז זַא ,טלַאה ןעמ עכלעװ ,טֿפַארק  ַאזַא ןַארַאֿפ ,(171 8) ןזיוועגנָא רע

 רעד זיא טֿפַארק יד טָא .ןז רעד ןיא דרע יד ןעננערבנַײרַא ףוסל ןזומ

 דנַאטשרעדיװ ןשירעטע םעד ןוֿפ .הֿביֿבס רעשירעטע רעד ןוֿפ דגַאטשרעדיװ

 סרעּפרעק עכעלגעװַאב עלַא ןוֿפ גנומַאזגנַאלרַאֿפ ַא ןעגנורדעגסיווַא טרעוװ

 :ַאב ןעמָאנָארטסַא עסיװעג סָאװ ,גנומַאזגנַאלרַאֿפ ַא - םעטסיס-ןענוז רעד ןיא

 .ַאלער רעד ןיא ןעגנוקריוו עריא סױרַא יז טזַײװ רעטציא וליֿפַא זַא ,ןטּפױה

 ערעטלע יד ןוֿפ סעטיברָא יד ןוֿפ רערעדנַא רעד וצ ענייא טייקטנעָאנ רעוויט
 ,טַײצ ַא ןעמוק זומ ,רָאֿפ טמוק גנומַאזגנַאלרַאֿפ ַא ,סע טסייה ,ביוא ,סעט;נַאלּפ
 עטיברָא עקידנרעוו רענעלק םַאזגנַאל יד ןעוו ,זיא יז טַײװ יוװ טיג קוליח ןייק

 ןוֿפ עמוס יד וליֿפַא ףיוא ןוא ,ןוז רעד ןיא ןקידנע ךיז טעװ דרע רעד ןוֿפ

 רערַאלוקעלָאמ ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאֿפ טלָאמעי טעװ סָאװ ,גנוגעװַאב רערַאלָאמ

 יז טעװ ,סיוא טנכער ץלָאהמלעה יװ סיורג יֹוזַא ןַײז טינ טעװ ,גנוגעװַאב

 ןקיטרַאזַאג ַא וצ דרע רעד ןוֿפ ףָאטש םעד ןריצודער וצ גונעג סיורג ןַײז ץלַא
 ,דנַאטשוצ

 רעדעי ןוֿפ ןטַײצ עסיוועג ןיא ןוא ,דרע רעד ןוֿפ גנורעטשעצ יד טָא

 ,םעטסיס:ןענוז רעד ןוֿפ גנורעטשעצ ןייק טינ םינּפ לֹּכ לע זיא ,עטענַאלּפ רעדנַא

 ןזיײװ סָאװ ,ןעגנורעדנע עלַא ןענַײז ,ןעמונעג ןעמַאזוצ עלַא ייז ןעמ טכַארטַאב

 .עטניא יד ןטיילגַאב סָאװ ןדָאזיּפע ,םעטסיס-ןענוז רעד ןיא םוטעמוא סױרַא ךיז

 ,עיצַארגעטניא עלַאקָאל יד :םעטסיס רעד ןוֿפ ףָאטש ןצנַאג םעד ןוֿפ עיצַארג

 רעדייא ,רעירֿפ גנַאל ךיז טקידנערַאֿפ ,עטענַאלּפ רעדעי ןיא רָאֿפ טמוק סָאװ

 ,עסַאמ עקיטייוצ עדעי רעבָא ,טקידנערַאֿפ זיא עיצַארגעטניא ענײמעגלַא יד

 ָבֵֵיְלֹג ןוֿפ דנַאטשוצ ַא טכיירגעג ןוא עיצולָאװע ריא טכַאמעגכרוד טָאה סָאװ

 ,דנַאטשוצ ןטיוט ריא ןיא רעטַײװ ךָאנ טריטסיסקע ,ןלייט עריא ןשיווצ גָאװ

 רענײמעגלַא רעקידנעײגנָא ךָאנ רעד ךרוד ,ןַײרַא טיג טלַאֿפ יז ןענַאװזיב

 ןוֿפ גנודניברַאֿפ עדעי שטָאכ ןוא ,עסַאמ רעלַארטנעצ רעד ןיא ,עיצַארגעטניא

 ירֲאֿפ ַא טניימ סע סָאװ ,עסַאמ רעלַארטנעצ רעד טימ עטַאמ רעקיטייווצ ַא

 םרוג זיא ,גנוגעװַאב רערָאלוקעלַאמ ןיא גנוגעװַאב רערַאלָאמ ןוֿפ גנולדנַאװ

 וצ טגייל ןוא עסַאמ רעטרימרָאֿפ רעצנַאג רעד ןוֿפ גנוטײרּפשרַאֿפ עזַײװליײט ַא
 ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא ןרעװו טיײרּפשעצ ףרַאד סָאװ ,גנוגעװַאב עמוס רעד וצ
 עסַאמ עלַאטָאט יד ןעוו ,דָאירעּפ םעד ּפָא טינ רעבָא סע טלַאה ,ץיה ןוא טכיל

 טרעוװ ץיה רעכעלרעניא ןוֿפ ףדוע ריא ןוא טרירגעטניא קידנעטשלוֿפ ןרעוו זומ

 ,םיור ןיא טלַארטשעגסױא

 ןביוהעגֿפױא ןבָאה רימ סָאװ ,עגַארֿפ רעד וצ רימ ןעמֹוק ָאד .9 8
 יד יװ ױזַא ,עצנַאג סלַא עיצולָאװע טייג יצ -- לטיּפַאק ןטצעל ןוֿפ ףוס םַײב
 רָעזָאלגנוגעװַאב רעד ויא !טייקִיור רעקידנעטשלוֿפ וצ ,טרפ ַא ןוֿפ עיצולָאװע
 ןיא עיצולָאװע טקידנערַאֿפ רעכלעוו ,טיוט ןֿפורעגנָא טרעוו סָאװ דנַאטשוצ
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 עיצולָאװע ןכלעוו ןיא ,טיוט ןלַאסרעװינוא םעד רַאֿפ שיּפיט ,סרעּפרעק עשינַאגרָא

 טַאטלוזער םעד סלַא ןטכַארטַאב רעבירעד רימ ןֿפרַאד יצ ןוא ? ןקידנע ךיז זומ ללכב

 ,ןענוז ענעשָאלעגסױא טרָאד ןוא ָאד טלַאה סָאװ ,םיור ןזָאלצענערג ַא ןכַאז ןוֿפ

 ?ןעגנורעדנע ערעטַײװ ןָא קיבייא ףיוא ןבַײלברַאֿפ וצ זיא לרוג רעייז סָאװ

 יװ ןטרַאװרעד טינ רעמ ןעמ ןעק הלַאש יעװיטַאלוקעּפס ַאזַא ףיוא

 ,ןבעג וצ ןלעטשנַײא ךיז ןעק ןעמ סָאװ ,רעֿפטנע ַאזַא .ץוריּת ןוויטַאליקעפס ַא

 ןופ גערֿפּפָא ןַא יו רעכיג רָאנ ,רעֿפטנע ןוװיטיזָאּפ ַא יװ טינ ןעמענ ןעמ זומ

 .טַאטל זער רעטצעל רעד ןַײז זומ טַאטלוזער רעטנעָאנ רעד זַא ,סולש םעד

 זומ עיצולָאװע זַא ,טנעמוגרַא םעד טקנוּפ ןטצעל ןַײז וצ קידנריֿפרעד ביוא

 רעזעל רעד טעװ ,ור ןוא גָאװכַײלג רעקידנעטשלוֿפ ןוֿפ ףוס ַא וצ ןעמוק

 רענעגנורדעג רעד טעװ ,שרעדנַא ןעזסיוא טינ לָאז סע לֿפיו זַא ,ןטכַארט

 זַא ,ןזַײװּוצנָא ךעלצעזעג סע זיא ,ךעלדנעמוא ןטלַאהנָא טיוט רעלַאסרעװינוא

 ןעגנירדוצסורַא זדנוא רע טריֿפ ,רעטַײװ ךָאנ טנעמוגרַא םעד טריֿפ ןעמ ביוא

 ןעמ ןדנורג ערעסָאװ ,ןעז רימָאל .ןבעל לַאסרע װינוא רעקיטעּפש ַא

 .ןעגנירד ֹוצ ױזַא ןבעגנָא ןעק

 יװ זיא ,גָאװכַײלג ןיא ןעמוק רעדעי זַא ,ןרָאװעג ןזיװַאב ןיוש זיא סע

 גנוגעװַאב רעד ןוֿפ גנוטײרּפשעצ יד ,וויטַאלער ,ןעניֿפעג סע ןענעק רימ טַײװ

 ,עקיסילֿפ ,עדילָאס ,ןֿפָאטש עקימורַא יד וצ יז ןבעגּפָא ךרוד רעּפרעק ַא ןוֿפ

 עיציזָאּפ רעטריסקיֿפ ַא וצ רעּפרעק םעד טגנערב ,עשירעטצ ןיא עקיטרַאזַאג

 ערעדנַא ענַײז עלַא רעבָא ,גנוגעװַאב ןַײז ּפָא טיצ סָאװ ףָאטש םעד וצ תוכללשב

 ןדניװשרַאֿפ ריא סָאװ ,גנוגעװַאב יד טָא ,רעטַײװ ,ןָא ןטלַאה ןעגנוגעװַאב

 ,ןרָאװעג ןרָאלרַאֿפ טינ זיא ,גָאװכַײלג ןיא ןעמוק װיטַאלער א ןעוװעג םרוג טָאה
 ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ טקעריד זיא סע ַײס .,ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא טושּפ רָאנ

 ,ןוז רעד ןוֿפ לַאֿפ םעד ןיא רָאֿפ טמוק סע יװ ,גנוגעוװַאב רעקידוװעריּפש:טינ ןיא

 םורַא רָאֿפ ןעמֹוק סָאװ ןעגנוגעװַאב עקידװעריּפש יד ןיא יװ ,טרעװ סע רעדָא

 יד ןוא ,ןעגנוגעװַאב עקידוװעריּפש ערענעלק ןיא טלדנַאװרַאֿפ טקעריד ,זדנוא

 ןדעי ןיא ,טינ קוליח ןייק זיא ,קידװעריּפש:טינ ןרעוו ייז זיב ,ערענעלק ךָאנ ןיא

 ןיא סע סעסַאמ ןוֿפ גנוגעװַאב ליֿפ יו ַא ,טַאטלוזער רעכעלדנע רעד זיא לַאֿפ

 .ַאב רערַאלוקעלָאמ ןיא רעדיװ סע ךיז טזַײװַאב ליֿפ ױזַא ,ןעגנַאגעג ןרָאלרַאֿפ

 ןֿפרַאד רימ סָאװ סענגַארֿפ יד ןענַײז ןכב ,םיור ןיא ןַײרַא טגנירד סָאװ גנוגעוו
 :םַײלג עװיטַאלער עלַא ןוֿפ גנוקידנערַאֿפ רעד ךָאנ יצ -- יד טָא ןטכַארטַאב
 זיא סע עכלעוו ךָאנ ןבַײלב ,דנע ןַא וצ עיצולָאװע ןעגנערב סָאװ ,ןגָאװ

 ןַארַאֿפ ןענַײז סע יצ ?ןרעװ טריֿפעגכרוד ןֿפרַאד סָאװ ,ןגָאװכַײלג עקידרעטַײװ

 :רַאֿפ ףוס לֹּכ ףוס ןזומ סָאװ ,סעסַאמ ןוֿפ ןעננוגעװַאב ערעדנַא זיא סע עכלעוו

 ןַארַאֿפ ןענַײז סע ביוא ןֹוא ?גנוגעװַאב רערַאלוקעלַאמ ןיא ןרעו טלדנַאװ

 יד ןעװ ,טַאטלװער רעד ןַײז זומ סָאװ זיא ,ןעגנוגעװַאב ערעדנַא עניױזַא

 ,גנולדנַאװרַאֿפ רעייז ךרוד ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא סָאװ ,גנוגעװַאב ערַאלוקעלָאמ

 רעיוֿפ ןוֿפ ןיוש ךיז טניֿפעג סָאװ ,רעד וצ ןבעגעגוצ טרעװ
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 ןבַײלב סע זַא ,ויא סעגַארֿפ יד טָא ןוֿפ רעטשרע רעד ףיוא רעֿפטנע רעד

 יַאלער עלַא יד ךרוד ןרָאװעג טרענעלקרַאֿפ טינ ןענַײז סָאװ ,ןעגנוגעװַאב ָאי

 י.גָארטרעביא יד ןענַײז סָאד ;טכַארטַאב ןבָאה רימ עכלעוו ,ןגָאװכַײלג עוויט

 יורעג ױזַא יד ,סעסַאמ עסיורג רעַײהעגמוא ענעי ןבָאה סע סָאװ ,ןעגנוגעווטב

 יװ ,טלגנירעגמורַא םתסה ןמ ןעגַײז עכלעוו ,ןענוז עטַײװ -- ןרעטש ענעֿפ

 ןענַײז ןרעטש יד זַא ,גנוניימ יד .,סעטענַאלּפ סעּפורג טימ ,ןוז רעזדנוא

 ,ןזיװַאב ןבָא . טעיצַאװרעסבָא  ןרָאװעג ןבעגעגֿפױא גנַאל ןיוש זיא ,טטריסקיֿפ

 יסיוא זיא וצרעד .ןעגנוגעװַאב ענעגייא עקידװעריּפש ןבָאה ייז ןוֿפ ךס ַא זַא

 ןעגַײז סָאװ ,ןרעטש יד וצ תוכַײשב זַא ,ןעגנוטסעמטיוא ךרוד ןרָאװעג ןענוֿפעג

 רעד טל ןרעטש רענעגייא רעזדנוא ךיז טגעװַאב ,זדנוא וצ עטסטנעענג יד
 ,וצ טיג ןעמ יו ,ביוא ןוא ;גָאט ַא לַײמ ןָאילימ ןבלַאה ַא םורַא ןוֿפ עטַאר

 ןיא ךיז טגעװַאב ןרעטש רענעגיא רעזדנוא זַא ,לכש ןֿפױא ךיז סגייל סע זַא

 יעג עטולָאסבַא ןַײז ןעק ,ןרעטש עקיַײברעד יד יו גנוטכיר רעקיבלעז רעד

 ,סָאד יװ רעסערג רעַײהעגמוא ,סע זיא ץלַא ןוֿפ רעכיג ןֹוא ,ןַײז טייקדניוװש

 ?ןעגוז רעד ןיא רָאֿפ ןעמוק סָאװ יד יו ,ןעגנורעדנע םוש ןייק ,סע טסייה

 רעייז ןרירגעטניא וצ זיב טַײװ ױזַא ןעייג יי ןעװ טינ וליֿפַא ,םעטסיס

 יעװַאב עוויטַאלער ערעייז עלַא ןטיײּפשרַאֿפ ןוא עסַאמ ןייא ןיא ףָאטש ןצנַאג

 גנוקריוו ןייק ןכַאמ טינ ןעק ,םיור ןיא םרָאֿפ רעקידװעריּפש:-טינ ַא ןיא ןעגנוג

 רָאנ יו הרירב רעדנַא ןייק סינ טבַײלב ןכב .ןעגנוגעװַאב-ןרעטש יד טָא ףיוא

 סעּפע ךרוד גָאװכַײלג ַא ןיא ןעמוק וצ ןבַײלב ןוומ יז זַא ,ןעמענוצנָא

 ,סעצָארּפ ןיעקיטעּפש ַא

 .עװַאב יד ץעזעג ןכלעװ ,זיא ףיױרַא טמוק סָאװ עגַארֿפ עקידרעטַײװ יד
 --עימָאנָארטסַא יד טרעֿפטנע עגַארֿפ רעד ףיוא ןוא ? ןגלָאֿפ ןרעטש יד ןוֿפ ןעגנוג

 ןבָאה ןרעטש עלעּפָאט יד ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד ,עיצַאטיװַארג ןוֿפ ץעזעג םעד
 ןעגַײז ןרעטש עלעּפָאט ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןטַײצ עשידָאירעּפ יד .ןזיװַאב סָאד

 -אב ןרעװ סעיצולָאװער ערעיײז זַא ,הרעשה רעד טיול ןרָאװעג טנכערעגסיוא

 ָאװער יד טרילוגער סָאװ ,רעד וצ ךעלנע זיא טָאװ טֿפַארק ַא ךרוד טמיטש

 גנוריֿפכרוד ערעקיטעּפש יד ןוא ;ןטילעטַאס ןוא סעטענַאלּפ יד ןוֿפ סעיצול

 טקיטעטשַאב ןבָאה ןדָאירעּפ עטגָאזעגסיױרָאֿפ יד ןיא סעיצולָאװער ערעייז ןוֿפ

 ןוֿפ סרעטנעצ ןענַײז סרעּפרעק עטַײװ יד טָא ,סע טסייה ,ביוא .הרעשה יד

 ערעדנַא עלַא זַא ,ןוט סע ןגעמ רימ יװ ,ןעגנירד רימ ביוא ;עיצַאטיװַארג

 ?רַאֿפמוא םעד ןעיצ הימ ביוא ןוא ;עיצַאטיװַארג ןוֿפ סרעטנעצ ןענַײז ןרעטש

 יד ףיוא טלוב ױזַא טקריוװ סָאװ ,טֿפַארק עװיטַאטיװַארג יד זַא ,סולש ןכעלדַײמ

 עטַײװ יד ףיוא ךיוא טקריװ ,ןרעדנַא םוצ רענייא טנעָאנ ןענַײז סָאװ ןרעטש
 םעטסיס-ןרעטש רעזדנוא ןוֿפ רעדילגטימ עלַא זַא ,ןסילשַאב רימ ןזומ ,ןרעטש

 .ויטקעלָאק יא ,לעודיװידגיא יא ןריטיװַארג
 בגעק ןעיצ סעסַאמ עכעלגעהאב עטײרּפשעצ טַײװ יד טָא בוא רעבָא

 ןייא ןַײז רָאנ ןעק סע ?ןיסַאּפ זומ סָאװ זיא ,ערעדנַא יד ענייא וצ קיטַײז
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 : גנונעדרָאנַײא עקיטציא רעייז ןטלַאהנָא טינ ןענעק ייז ,רעֿפטנע רענעטלַאהעגסיױא

 סָאװ ,ַאזַא זיא םעטסיס:ןרעטש רעזדנוא ןוֿפ גנולײטרעדנַאנוֿפ עקיסעמלגערמוא יד

 ןרעטש יד ביוא .גָאװכַײלג עכעלגעװַאב עקילַײװטַײצ ַא וליֿפַא ךעלגעממוא טכַאמ

 רעטרעקרַאֿפ ַא ןיא טייטש סָאװ ,טֿפַארק רעקידנעיצוצ ַא ןוֿפ סרעטנעצ ןענַײז

 םעד ןדילמסיוא טינ ןעמ ןעק ,טײקטַײװ ןוֿפ טַארדַאװק םעד וצ עיצרָאּפָארּפ

 ןוא ,גנורעדנע ןַא ךרוד טכַאמ געווכלימ רעזדנוא ןוֿפ רוטקורטס יד זַא ,סולש

 .ןעגנורעדנע ןכַאמכרוד רדסּכ זומ

 ,(תורירב) ןוװיטַאנרעטלַא ערַאבטלַאה ןייק ָאטינ ןענַײז סע יוװ יױזַא ,זיא

 }גנוגעװַאב ןיא ןענַײז ןרעטש יד זַא .1 - : סעיציזָאּפ יד ֹוצ ןעמוק רימ ןזומ

 ?רעדנַאנוֿפ זַא .3 ;עיצַאטיװַארג ןוֿפ ץעזעג םעד טיול ךיז ןגעװַאב יז זַא 2

 ץעועג םעד טימ םּכסה ןיא ןגעװַאב טינ ךיז ייז ןענעק ,ןענַײז ייז יו טלייטעג

 רימ ביֹוא ןוא .ןעגנונעדרָאנַײא עַײנ ןייק ןכַאמכרוד טינ ןוא עיצַאטיװַארג ןוֿפ

 ןעניֿפעג ,גנונעדרָאנַײא רעַײנ רעד ןוֿפ רוטַאנ יד זיא סָאװ ,רעטציא ןגערֿפ

 סָאװ ,ןרעטש .עיצַארטנעצנָאק עוװיסערגָארּפ ַא ןעמענוצנָא ןעגנוווצעג ךיז רימ

 סעיצַאגערגַא עקיטציא ;טריגערגַא לַאקָאל ןרעוו ןזומ ,טײרּפשעצ רעטציא ןענַײז

 ןרעטכידעג ןרעװ ןוומ (סעפורג עקידנור יד ןוֿפ רשֿפא םַאנסיוא םעד טימו

 +ָעטגיא זַא .ערעדנַא יד טימ ענייא ןצלעמשֿפױנוצ ךיז ןזומ סעיצַאגערגַא ןוא

 ןענוֿפעג רימ ןבָאה ,ןטַײצ ענעגנַאגרַאֿפ עלַא ןיא ןעגנַאגעגנָא זיא עיצַארג

 םעד עגונב ןוא ;טרֿפב ןוא ללכב ,ןעלמיה יד ןוֿפ רוטקורטס רעד ןיא ןזַײװַאב

 רימ ןבָאה ,רעצעלּפ עקינייא ןיא ןעגנַאגעגנָא ןיוש זיא יז לֿפי ףיוא ךרע

 עטקַאּפעג גנע ייווצ -- ?סנקלָאװ עשינַאלעגַאמ , יד ןיא ןליּפשַײב עקידריווקרעמ

 ןוֿפ ךיא רָאנ ,ןיילַא ןרעטש ענלצנייא ןוֿפ רָאנ טינ ןעיײטשַאב סָאװ ,סעּפוק

 עטײרּפשעצ ןוֿפ ןוא סַאלובענ ןוֿפ ,סעּפורג עקיסעמלגערמוא ןוא עקיסעמלגער

 רעקיטַײזנגעק ךרוד ןרָאװעג טרימרָאֿפ ןענַײז ייז זַא ,ןטייקלקנוט :ַאלובענ

 רימ ןבָאה ,טײרּפשעצ טַײװ ןעװעג לָאמַא ןענַײז סָאװ ,ןלייט ןוֿפ גנויצוצ

 יעבונ; יד :רעצעלּפ עשלמיה עקימורַא יד ןוֿפ טייקידייל רעד ןיא זַײװַאב ַא

 ןזָאלנרעטש טרָאס ַא; ןיא ,טגָאז טדלָאבמוה יװ ,לעיצעּפס טציז *רָאנימ ַאלוק

 ,*רבדמ
 עקיטײזנגעק יד סעיצַארטנעצנָאק עגױזַא ןוֿפ ץענערג רעד ןַײז זומ סָאװ

 ערעדנַא רעדייא רעקרַאטש ליֿפ ױזַא זיא יז ןעו ,ןרעטש ייווצ ןוֿפ גנולצוצ

 טעמּכ ןריֿפ טעװ ,ןרעדנַא םוצ רענייא ךיז ןרעטנעענרעד ייוװצ יד זַא ,ןעגנולצוצ

 :יעװַאב יד םערָאװ ;ןרעטש ןלעּפָאט ַא ןוֿפ גנורימרָאֿפ רעד וצ ףוס םוצ רעכיז

 ןרעטש ייווצ יד טינ ןזָאלרעד ,ןעגנויצוצ ערעדנַא ןוֿפ ןֿפַאשעג ןרעוו סָאװ ,ןעגנוג

 .טעטיװַארג ןוֿפ רעטנעצ ןכעלטֿפַאשניײמעג רעייז וצ סעיניל עדָארג ןיא ןגעװַאב ךיז

 ןצגנגעװַאב ענעגייא עסיוועג ךיוא ןבָאה סָאװ ,ןרעטש סעפורג עניילק ןשיװצ

 ?רַאֿפ רעקידנעטשלוֿפ וצ טינ ןריֿפ גנויצוצ עקיטַײזנגעק יד ןעק ,סעּפורג סְלַא

 יָארּפ רעד רעבָא רעטַײװ סָאװ .סעּפורג עלעפָאט ןרימרָאֿפ וצ רָאנ ,גנוקינייא

 ןגעװַאב טקעריד רעמ ךיז יז ןזומ ,רעסערג ןרעוװ סעּפורג יד ןוא ,ןָא טייג סעצ

)33( 
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 ,טייקטכידעג רערעסערג ןוֿפ סעּפורג ןרימרָאֿפ ױזַא ןוא רערעדנַא רעד וצ ענייא
 ;רָאװ יד ןענַײז עיצַארטנעצנָאק ןוֿפ ןעלּפַאטש עטשרע יד ןיא תעב ,רעבירעד
 ינגעק יד טָא ןוֿפ גנורירַאב רעכעלקריוו ַא ןגעק קרַאטש רעייז ןטייקכעלנַײש
 טרעוװ סע רעסערג סָאװ זַא ,רָאלק ץנַאג רעבָא זיא ,סעסַאמ עקידנעיצוצ ךיז קיטַײז
 ןוא ,ןעלנַײשָאװ ןרעװ גנוצלעמשנעמַאזוצ רעייז ןזומ ,עיצַארטנעצנָאק יד
 ,רעכיז טצעלוצ

 :ָאטיוא ןסיורג ַא ןוֿפ גנוציטשרעטנוא יד טינ טלעֿפ סולש םעד טָא רַאֿפ
 ;לשרָאֿפ ףיוא ןוא עכַײרלָאצ יד ןגעוו קידנדער ,לעשרעה ןָאשזד רעס .טעטיר
 ,טזַײװַאב ּטָאקסעלעט רעד סָאװ ,ןרעטש סעּפורג עטריגערגַא םינֿפוא ענעד
 עטיירפשעצ רעמ יד זַא ,רעטָאֿפ ןַײז ןוֿפ גנוניימ יד גנומיטשוצ טימ טריטיצ
 ןיא טעפורג עכעלדנור, ןענַײז סעּפורג עקיזָאד יד ןוֿפ עקיסעמלגערמוא ןוא
 ךָאנרעד ןוא ;"עיצַאטנעדנָאק ןוֿפ דנַאטשוצ םענעטירשעגרָאֿפ רעקינײװ ַא
 ,סייװג רעדעי ןוֿפ סרעפרעק עדילָאס עגנעמ ַא ןשיװצ, זַא ,רע טקרעמַאב
 יד ןזומ ,ןעגנומערטש עטצעזעגנגעק זַײװלײט ןוא עקיגנעהּפָאמוא ןבָאה סָאװ
 ןוֿפ גנוטכינרַאֿפ ַא ,סױטשנעמַאזצ ַא ןעגנערבסױרַא ןעגנוגעװַאב עשירעגגעק
 ןוֿפ רעטנעצ םעד וצ ןעמוקוצ טנעָאנ ַא רעדָא ןעמוקרעטנורַא ןַא ,טייקכיג
 סָאװ רעדָא ,ךיז ןטלַאה סָאװ סרעּפרעק ענעי תעב ;גנו;צוצ רערעסערג רעד
 עיצַאלוקריצ ַא ןעגנערבסױרַא ףוסל ןזומ ,ןטקילֿפנָאק ענױזַא ךָאנ ,רעביא ןבַײלב
 יד ןגעוו ןרָאװעג טגָאזעג זיא ָאד סָאװ ,זיא ,"רעטקַארַאכ ןקידנעטשַאב ַא ןוֿפ
 ,סעפורג ערעסערג יד ןגעװ ךיוא ןענעקייל טינ ןעמ ןעק ,סעּפורג ערענעלק
 רעכיז עיצַארטנעצנָאק ןוֿפ סעצָארּפ רענעגנורדעג רעירֿפ רעד זיא ױזַא ןוא
 - ,סעסַאמ ןוֿפ עיצַארגעטניא עטֿפָא רעמ ַא ןעגנערּבוצסױרַא תוּכב

 ןקידנטײלגַאב םעד ןוֿפ ןטַאטלװער יד ןטכַארטַאב רימ ןֿפרַאד רעטַײװ
 ןעק טדניװשרַאֿפ סָאװ גנוגעװַאב עקידװעריּפש יד ,טייקדגיוושעג ןוֿפ רעװנָא
 .עװַאב רעקידװעריּפשיטינ ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאֿפ זומ רָאנ ,טכיגרַאֿפ ןרעוו טינ
 ?גנוגעװַאב רעקידװעריּפש:טינ רעד טָא ןוֿפ גנוקריוו יד ןַײז טעװ סָאװ .גנוג
 טלָאװ ,ןיָאװעג טלעטשענּפָא טלָאװ דרע יד ןעװ זַא ,ןעזעג ןיוש ןבָאה רימ
 רעניילק ויטַאלער ַאזַא ביוא ןוא ,ףָאטש ריא ןוֿפ גנוטיירּפשעצ ַא ןעמוקעגסױרַא
 רעד ןיא ןלַאֿפוצנַײרַא דרע רעד ןוֿפ טרעדָאֿפעג ךיז טלָאװ סע יו ,טעּפמיא
 גונעג זיא סָאװ ,גנוגעװַאב רערַאלוקעלָאמ ַא ֹוצ טנעלַאװיװקע ןעוועג טלָאװ ,ןוז
 :עלָאמ יד ןַײז זֹומ סָאװ זיא ,ןזַאג עטסרעטיש יד וצ דרע יד ןריצודער וצ
 עטלעטשענּפָא קיטַײזנגעק יד ןוֿפ ןֿפַאשעג טרעװ סָאװ ,גנוגעװַאב ערַאלוק
 ןכעלטֿפַאשניײמעג רעייז וצ טגעװַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרעטש ייווצ ןוֿפ ןטעּפמיא
 סיוא טזַײװ זיא סע ? ןעמיור ערעסערג רעשל ןיא ךרוד טעטיװַארג ןוֿפ רעטנעצ
 ןַײז טלָאװ סע זַא ,סולש םוצ ןעמוק ֹוצ רָאנ יװ ,הרירב רעדנַא ןייק ָאטינ
 ;םײרגַאבמוא טעמּכ ַא וצ ןרעטש יד ןוֿפ ףָאטש םעד ןריצודער וצ גונעג סיורג
 ,ףָאטש ןרַאלובעג וצ וצ ןבַײרש רימ סָאװ טייקרעטיש ַא - טייקרעטיש רעכעל

 ןעוועג טלָאװ סָאװ זיא ,גנוקריוו עטקעריד יד ןַײז טלָאװ סָאד דלַאב יװ
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 ןטריטיצ ןבױא םעד ןיא ,לעשרעה ןָאשזד רעס ?גנוקריוו עקידרעטַײװ יד

 עּפורג ַא ןיא ןעמוקרָאֿפ ןזומ סָאװ ,ןסױטשנעמַאזוצ יד קידגבַײרשַאב ,ץַאז

 רעביא ןבַײלב עכלעוו, ,ןרעטש ענעי זַא ,וצ טיג ,ךיז ןרירטנעצנָאק סָאװ ןרעטש

 ןוֿפ עיצַאלוקריצ ַא ןעגנערבסרַא ףוסל ןזומ ,ןטקילֿפנָאק ענױזַא ךָאנ

 יװ טלדנַאהַאב ָאד טרעװ רעבָא םעלבָארּפ יד ,"רעטקַארַאכ ןקידנעטשַאב ַא

 סעסַאמ עטלעטשעגּפָא קיטַײזנגעק יד זַא ,זיא הרעשה יד :עשינַאכעמ ןייר ַא

 ןֿפרעגסױרַא טינ טָאה סָאװ ,הרעשה ַא -- סעסַאמ יװ ןײגנָא רעטַײװ ןלעוו

 ןבירשעג טָאה לעשרעה ןָאשזד רעס ןעװ ,טַײצ רעד ןיא ריא ןגעק הנעט ןייק

 :ערָאק יד טנעקרעדנָא טינ טלָאמעי ךָאנ טָאה ןעמ םערָאװ ,ץַאז ןקיזָאד םעד

 ןעמוק ֹוצ ןעגנּוװצעג רעטציא ןענַײז רימ יװ ױזַא רעבָא ,ןטֿפערק ןוֿפ עיצַאל

 ,טײקדניװשעג רעסיורג ַאזַא טימ ךיז ןגעװַאב סָאװ ,ןרעטש זַא ,סולש םוצ

 רעײז ךרוד ןלעװ ,עיצַארטנעצנָאק ןוֿפ ךשמ ןיא ןעמוקַאב ןבָאה ייז סָאװ

 ירַאֿפ םעלבָארּפ יד טרעװ ,ןזַאג ןיא ןרעװ טײרּפשעצ לעטשּפָא ןקיטַײזנגעק

 ,ריֿפסיֹוא םענעדײשרַאֿפ ַא וצ ןעמוק וצ ןדַײמסױא טינ ןעק .ןעמ ןוא ,ןדייש

 ?ןטקילֿפנָאק ענױזַא ןוֿפ ןֿפַאשעג טרעװ סָאװ ףָאטש רעטײרּפשעצ רעד

 םיור ןלַארטנעצ םעד טמענרַאֿפ סָאװ ,הֿביֿבס עקידנַאטשרעדיװ ַא ןרימרָאֿפ זומ-

 ,טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ןייגכרוד ןזומ רעדילגטימ עריא ןכלעוו ךרוד ,עּפורג רעד ןוֿפ

 רעכלעו ךרוד ,הֿביֿבס עקידנַאטשרעדיװ ַא - סעטיברָא ערעיײז קידנבַײרשַאב

 רעדעי .ןטייקדניװשעג עטרענעלקרַאֿפ טימ ןדַײס ןגעװַאב טינ ךיז ןענעק יז

 ירעדיוו יד טָא טרעסערגרַאֿפ רע סָאװ םעד ךרוד ,סױטשנעמַאזוצ רענעבעגעגוצ

 זומ ,טייקדניװשעג ןוֿפ ןרעװנָא ערעסערג םרוג זיא ןוא הֿביֿבס עקידנַאטש -

 טסנוז טלָאװ סָאװ גָאװכַײלג ַאזַא ןוֿפ גנולעטשנַײא יד ןזָאלרעד וצ טינ ןֿפלעה

 ןוא ,ןסױטשנעמַאזוצ ערעטֿפָא ןֿפַאש ֹוצ ןקריוו ייז ןזומ ױזַא ןוא ,ןעמוקעג

 ןַײא ךלַאב טלקיװ ןוא טרימרָאֿפ ױזַא טרעװ סָאװ ,ףָאטש רערַאלובענ רעד

 . ךיז יד ןוֿפ ןעגנויירדמוא יד קידנכַאמ רעצריק ץלַא ,זומ ,עפורג עצנַאג יד

 ןוא עיצַארגעטניא עויטקַא רעמ ַא ץלַא ןַײז םרוג ,סעסַאמ עקידנגעװַאב

 =טײרּפשעצ עלַא ןרעוו ייז זיב ,ייז ןוֿפ עיצַארגעטניאסיד עקידנריגַאצר ַא

 ענעדײשרַאֿפ ןיא קיגנעהּפָאמוא ךיז טקידנערַאֿפ סעצָארּפ רעד טָא יצ

 רע ןעװ ,רָאנ ךיז טקידנערַאֿפ רע רעדָא ,םעטסיט:ןרעטש רעזדנוא ןוֿפ ןלייט

 טעז סע יװ ,רעדָא ;םעטסיס:ןרעטש רעד ןוֿפ ףָאטש ןצנַאג םעד שריגערגַא

 סעיצַארגעטניאסיד ןוא סעיצַארגעטניא עלַאקָאל זַא ,ךעלנַײשרָאװמוא-טינ סיוא

 סָאװ ,סעגַארֿפ ןענַײז ,רָאֿפ טמוק עיצַארגעטניא עניײמעגלַא ןַא תעב ,ןָא ןעייג

 ןעמ סָאװ סולש רעד ןיא ,לַאֿפ ןדעי ןיא .ןריטוקסיד וצ קיטיײג טינ זיא סע

 יד טכיירגרעד ןרעװ סע זיב ,ןייגנָא זומ עיצַארגעטניא יד זַא ,ןעיצ ףרַאד

 ןעמוק זומ טלָאמעי זַא ןוא ;עיצַארגעטניאסיד סױרַא ןעגנערב סָאװ ןעגנוגנידַאב

 .עיצַארטנעצנָאק עקידרעירֿפ יד טרעטשעצ טָאװ ,גנוטיײרּפשעצ ַא

 ןוֿפ ריֿפסױא ןַא יו טמוק סָאװ ,סולש רעד ןתמא רעד ןיא זיא סָאד

 יניימעג ַא ויא ךיז ןרירטנעצנָאק סָאװ ,ןרעטש ביוא .טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד
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 ןומ טלָאמעד ,טַײצ רעד טימ םיא ןכיירג ,טעטיװַארג ןוֿפ רעטנעצ ןכעלטֿפַאש
 רעדיוװ ייז גונעג ןַײז ,ןגירקעגנַײרַא ןבָאה ייז סָאװ ,גנוגעװַאב סעמוס יד
 ,ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה ייז ןענַאװנוֿפ ,תומוקמ עטַײװ ענעי ןיא ןגָארטוצקעװַא
 ןרעקמוא טינ ךיז ייז ןענעק ךַאז רעד ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד טיול יוװ ױזַא ןוא
 ךיז יז ןזומ ,סעסַאמ עטערקנָאק ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא תומוקמ עטַײװ ענעי ןיא
 ןוא ןעגנוקריו וו יֹוזַא ,סעסַאמ עטײרּפשעצ ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא ןרעקמוא
 טכַאמ סָאװ טעּפמיא רעד ןומ ,טצעזעגנגעק ןוא ךַײלג ןענַײז ןעגנוקריווגגעק
 טָאה עיצַאגערגַא סָאװ סעפמיא רעד יו ,סיורג ױזַא ןַײז גנוטײרּפשעצ
 עמוס רעקיבלעז רעד רעביא טײרּפשעגסױא זיא רע יװ ױזַא ןוא ;טַאהעג
 ןיא ,םיור ןיא גנולײטױעדנַאנוֿפ עטנעלַאװיװקע ןַא ןַײז םרוג רע זומ ,ףָאטש
 ,ןַײז טינ לָאז ףָאטש רעד םרָאֿפ ַא רַאֿפ סָאװ

 טָאטלוזער רעד טָא זַא ,קיטכיו םצעב זיא סָאװ ,רעבָא גנידַאב ןייא
 יד זַא ,זיא סָאד ןוא ;טרֿפב ןרעוו טנכײצעגנָא זומ ,ןעמוקסױרַא שממ לעוּפב לָאז |

 ןיא טלַארטשעגסױא טָאה ןרעטש רעדעי סָאװ ,גנוגעוַאב ערַאלוקעלָאמ עמוס
 לָאז ,ףָאטש ןטײרּפשעצ ןוֿפ טרימרָאֿפ ךיז טָאה רע סָאװ ,טַײצ ךשמ ןיא ,םיור
 טױיסנעּפמָאק לָאז רעדָא ,םעטסיס.ןרעטש רעזדנוא ןוֿפ ןרעװ ןענורטנַא טינ
 ןוֿפ סיוא טלַארטש סָאװ ,גנוגעוװַאּב ערַאלוקעלָאמ עמוס רעכַײלג ַא טימ ןרעוו
 ,רעטרעװ ערעדנַא טימ ,םעטסיס-ןרעטש רעזדנוא ןיא םיור ןוֿפ ןלייט ערעדנא
 טלָאזעג טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב רערַאלוקעלָאמ עמוס ַאזַא טימ ןָא ןבייה רימ ביוא
 :ָאלובענ ַא ןיא ןעװעג זיא םעטסיס-ןרעטש רעזדנוא ןוֿפ ףָאטש רעד תעב ,ןַײז
 ףָאטש רעד טָא ביוא זַא ,טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד ןוֿפ ןעגנורדעג זיא ,םרָאֿפ רער
 זומ ,עיצולָאװע ףיונוצ טלעטש סָאװ גנולײטרעדנַאנוֿפ : רעדיוװ יד ךרוד טכַאמ
 רעד תעב ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא סָאװ גנוגעװַאב ערַאלוקעלָאמ עמוס יד
 סָאװ גנוגעװַאב ערַאלוקעלָאמ עמוס יד סולּפ ,עסַאמ רעדעי ןוֿפ עיצַארגעטניא
 ,סעטַאמ עלַא ןוֿפ עיצַארגעטניא רעד ןוֿפ ךשמ ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא
 ,םרָאֿפ רערַאלובענ רעקיבלעז רעד וצ םיא ןריצודער וצ גונעג ןַײז

 רימ תויה ,תוריקח ערעזדנוא ןוֿפ ץענערג םוצ רימ ןעמוק שיטקַאֿפ ָאד
 ,רעטע רעד בוא .טינ יצ םיוקמ טרעוו גנידַאב רעד טָא יצ ,ןסיוו טינ ןענעק
 ּוװ ץעגרע טָאה ,םעטטיס-ןרעטש רעזדנוא ןוֿפ ןעמיורנשיווצ יד ןָא טליֿפ סָאװ
 גנוגעװַאב זַא ,ןעגנירד ךיז טזָאל ,ןרעטש עטסטַײװ יד רעטניה ץענערג ַא
 .ידהליחתכל רעד ןעק ,ױזַא ביוא ןוא ;ץענערג םעד ועטניה ןרָאלרַאֿפ טינ טרעוו
 זַא ןָא טמענ ןעמ ביוא ,רעדָא .ןעמוק רעדיװ גנוטײרּפשעצ ןוֿפ דַארג רעק
 טיול ,ןַײז ןגעװטסעדנוֿפ ןעק ,ץענערג ַאזַא טינ טָאה רעלטימרַאֿפ.רעטע רעד
 .גשיווצ עסיוועג ןיא טלַאהטנַא סָאװ ,םיור ןטצענערגַאבמוא ןַא ןוֿפ הרעשה רעד
 ,גנוגעװַאב ערַאלוקעלָאמ עמוס יד זַא ,ערעזדנוא יװ ןעמעטסיס:ןרעטש רעצעלּפ
 ,םעטסיס-ןרעטש רעזדנוא ןזֿפ חטש םעד ןיא טלַארטשעגנַײרַא טרעװ סָאװ
 ןוא ;סֹרַא טלַארטש םעטסיס?ןרעטש רעזדנוא סָאװ עמוס רעד ווצ ךַײלג זיא
 ,עטױענעלקרַאֿפ.טינ ַא טָאה יז סָאװ גנוגעװַאב עמוס יד טבַײלב לַאֿפ םעד ןיא
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 ַארטנעצנָאק עקידרדסּכ עריא טַײצ רעטצענערגַאבמוא ןַא ןיא ןריֿפנָא יז ןעק

 םעד ןיא ןענַײז טַײז רעדנַא רעד ןוֿפ רעבָא ביוא ,ןעגנוטיײרּפשסיױא ןוא סעיצ

 *ןרעטש ערעדנַא ןייק ָאטינ ,רעטע טימ טליֿפעגנָא זיא סָאװ ,םיור ןזָאלצענערג

 ערעדנַא ענױזַא בוא רעדָא ,ןעגנורעדנע עכעלנע ךרוד ןכַאמ סָאװ ןעמעטסיס

 ענייא קחרמ ןכעלטינשכרוד ַא יװ רעמ ַא ףיוא ךיז ןעניֿפעג ןעמעטסיס.ןרעטש

 זַא ,סולש רעכעלדַײמרַאֿפמוא ןַא יװ סיוא סע טעז טלָאמעד ,ערעדנַא יד ןוֿפ

 גגנולַארטשסױא ךרוד ןרעוװ טרענעלקרַאֿפ זומ טָאה יז סָאװ גנוגעוַאב עמוס יד

 .ערַאלובענ יד ןָא רדסּכ טמענ יז סָאװ לָאמ רעדעי ,יז טעװ ,ױזַא דלַאב יװ ןוא

 עריא ןעוו ,דנַאטשוצ ַא טכיירג יז זיב ,םִיור ןרענעלק ַא ץלָא ןעמענרַאֿפ ,םרָאֿפ

 יוצ ַא רעדָא ,עניילק וויטַאלער ןענַײז ןעגנוטײרּפשסױא ןוא סעיצַארטנעצנָאק

 ןבָאה רימ רעבָא יװ ױזַא ,ור ןֹוא עיצַאגערגַא רעקידנעטשלוֿפ ןוֿפ דנַאטש

 ץנעטסיסקע?טינ רעד רעדָא ץנעטסיסקע רעד ןגעװ ןזַײװַאב םוש ןייק טינ

 ןטלָאװ רימ בוא יװ ױזַא ןוא ,םיור ןטַײװ םעד ןיא ןעמעטסיס:ןרעטש ןוֿפ

 .כערַאב ןייק ןעיצ טנעקעג טינ ץלַא ןעמ טלָאװ ,ןזַײװַאב ענױזַא טַאהעג וליֿפַא

 (םיור רעטצענערגַאבמוא) רערעייז טנעמעלע ןייא סָאװ ,תוחנה ןוֿפ סולש ןטקיט

 רעד טָא ףיוא רעֿפטנע ןַא ןָא ןבַײלב קיביײא רימ ןזומ ,ךעלֿפַײרגַאבמוא זיא

 ,עגַארֿפ רעקידמישוחרעביא

 טימ טינ ןוא עגַארֿפ רעטנעָאנ רעד טימ ךיז ןצענערגַאב רימ ןעװ רעבָא

 ,ןעניימ וצ דנורג ַא רימ ןעניֿפעג ,ענַארֿפ רעכעלרעֿפטנערַאֿפמוא חרכהב רעד

 ,ןגָאװכַײלג ענעדַײשרַאֿפ ענעי עלַא טקידנערַאֿפ ךיז ןבָאה סע יװ םעד ךָאנ זַא

 ןבָאה רימ עכלעװ ,עיצולָאװע ןוֿפ ןעמרָאֿפ עלַא ףוס ַא וצ ןעגנערב סָאװ

 ןרעטיירב ליֿפ ַא ןוֿפ גָאװכַײלג ןיא ןעמוק ַא ןײגנָא רעטַײװ זומ ,טכַארטַאב

 רעזדנוא ןיא םוטעמוא רעטַײװ ץלַא ןָא טייג סָאװ ,עיצַארגעטניא יד ןעוו ,טרָאס

 ןבַײלב ךָאנ טעװ ,טקנוּפ ןטסכעה ריא טכיירגרעד ןבָאה טעװ ,םעטסיס-ןענוז

 רעזדנוא ןוֿפ עיצַארגעטניא ערעסערג רעשל ןיא יד ןרעװ וצ טריֿפעגכרוד

 רעדיװ ןזומ טלָאמעי טעװ סע .ןעמעטסיס ענױזַא ערעדנַא טימ םעטסיס-ןענוז

 רעד ןיא ןרָאװעג ןרָאלרַאֿפ זיא סָאװ ץלַא גנוגעװַאב רערַאלוקעלָאמ ןיא ןעמוק

 רעד טָא ןוֿפ גנולדנַאװרַאֿפ עכעלדַײמרַאֿפמוא יד ןוא ;סעסַאמ ןוֿפ גנוגעװַאב

 ,ןעמוקרָאֿפ טינ ןעק גנוגעװַאב רערַאלוקעלָאמ ןיא סעסַאמ ןוֿפ גנוגעװַאב

 ,םרָאֿפ רערַאלובענ ַא וצ טריצודער ןרעװ סעסַאמ יד רעדייא

 סעצָארּפ רעצנַאג רעד זַא ,סולש םוצ זדנוא סע טריֿפ ױזַא טָא .183 8

 רעקיטכיזנָא רעד ןוֿפ טַאגערגַא םעד ןיא סױרַא ךיז טזַײװ רע יו ,ןכַאז ןוֿפ

 סױרַא ךיז טזַײװ רע יװ ,ןכַאז ןוֿפ סעצָארּפ ןצנַאג םעד וצ ךעלנע זיא ,טלעוו

 .ןטַאגערגַא עטסנעלק יד ןיא

 ,עמֹוס ןיא טינ ךיז טרעדנע ,ףָאטש יװ טוג ױזַא ,גנוגעװַאב יװ יֹוזַא

 גנוגעװַאב סָאװ ,ףָאטש ןוֿפ גנולײטרעדנַאנוֿפ רעד ןיא גנורעדנע יד זַא ,סיוא טמוק

 ,טריֿפעג טינ טרעװ יז גנוטכיר רעכלעוו ןיא ,ץענערג ַא וצ טמוק ןוא ךרוד טריפ
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 עטרעקרַאֿפ ַא ןריֿפנָא םעד ךָאנ ךַײלג גנוגעװַאב ערַאברעטשעצ:טינ יד טָא ןומ
 עקידנריטסיסקע ןעמַאזוצ לַאסרעווינוא יד זַא ,סיוא טעז סע  ,גנולײטרעדנַאנוֿפ
 ןֿפור ,ןעזעג ןבָאה רימ יװ ,עכלעו ,גנוסױטשּפָא ןוא גנולצוצ ןוֿפ ןטֿפערק
 םעד ןיא םוטעמוא ןעגנורעדנע ערענעלק עלַא ןיא םטיר ַא חרכהב סױרַא
 ענַײז ןוֿפ לכה.ךס םעד ןיא םטיר ַא סיַא חרכהב ךיוא ןֿפור ,םוסרעווינוא
 עקידנעיצוצ יד ןעו ,דָאירעּפ ןגנַאל רעשל ןיא ןַא ןֿפַאש ייז --- ןעגנורעדנע
 ,עיצַארטנעצנָאק עלַאטרעװינוא ןַא םרוג ןענַײז ןוא ,רעבירַא ןגעוו ןטֿפערק
 ןטֿפערק עקידנסױטשּפָא יד ןעװ ,דָאירעּפ ןגנַאל רעשל ןיא ןַא ךָאנרעד ןוא
 עקיזודסּכ -- גנוטײרּפשעצ עלַאסרעװינוא םרֹוג ןענַײז ןוא רעבירַא ןגעוו
 ףירגַאב רעד טַײדעגנָא טרעװ ױזַא ןוא .גנורעטשעצ ןוא עיצולָאװע ןוֿפ סערע
 רעד וצ ךעלנע סעיצולָאװע עקידרדסּכ ןעװעג ןענַײז סע ןעװ ,רֿבע ןַא ןוֿפ
 סעיצולָאװע ערעדנַא עקידרדסּכ ןעוו ,טֿפנוקוצ ַא ןוא ;רָאֿפ טציא טמוק סָאװ
 יד טינ לָאמ ןייק רעבָא ,ּפיצנירּפ ןיא עקיבלעז יד לָאמעלַא -- ןײגנָא ןענעק
 | ,טַאטלוזער ןטערקנָאק ןיא עקיבלעז
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 לטיּפַאק רעטסקיצנַאוװצ ןוא ריֿפ

 סולש ןוא לֹּכה:ךס

 יװ רעמ קיטיינ זיא ,סָאד טָא יװ ,קרעװ ַאזַא ןוֿפ ףוס םַײב ,184 8

 ןבָאה ןעלטיּפַאק עקידרדסּכ יד סָאװ סָאד ןצנַאג ןיא ןטכַארטַאב וצ ךעלטנייוועג

 רעמ סעּפע ןַײא טסילש ןסיוו ןדנובעגֿפױנוצ שיגָאל ַא .ןלייט ןיא טגָאזעג

 ךָאנ ,ןלעטשּפָא טינ ךיז ןרָאט רימ ;ןעגנודניברַאֿפ ןוֿפ גנולעטשנַײא יד רעדייא

 ןיא} ןַײרַא טייג ןתמא עפורג ערענעלק עדעי יװ ,ןעזעג ןבָאה רימ יװ םעד

 ײוצ ךיז ןסַאּפ סעּפורג ערעסערג עלַא יד יו ןוא ,עּפורג רערעסערג רעסיוועג ַא

 ןצנַאג ןֿפױא קידנקוק ןוא ,חטש ןסיוװעג ַא קירוצ ןטערטּפָא ףרַאד ןעמ ,ןעמַאז

 ןקרעמַאב ,םיטרּפ יד טינ טּפַאכ גיוא סָאד ןענַאװנוֿפ ,סנטַײװ רעד ןוֿפ ןינב

 .רעטקַארַאכ םענײמעגלַא ןַײז
 ירעביא עטריזינַאגרָא ןַא יװ וליֿפַא רעמ סעּפע ,לּכה-ךס ַא יו רעמ סעפע

 "עג ןלעװ רימ .לטיּפַאק םעד טָא ןוֿפ םענרַאֿפ םעד ןיא ןַײרַא טעװ ,גנוגָאז

 סױרַא ןזַײװ ןרָאװעג טכיירגרעד ןענַײז סָאװ ןתמא עניײמעגלַא יד זַא ,ןעניֿפ

 סָאװ טייקכעלטייהנייא ןַא ,ןקוקסיוא עסיוועג רעטנוא ,לבמַא סנ ַא רעייז ןיא

 דנורג רעלעיצעּפס ַא ןַארַאֿפ ךיוא זיא סע .ןרָאװעג טקרעמַאב טינ רעירֿפ זיא

 ןעגנולײטנַײא.רעטנוא ןוא ןעננולײטנַײא ענעדײשרַאֿפ יד יװ ,ןקרעמַאב וצ

 טמוקַאב ללכב עירָאעט יד זַא ױזַא ; ךיז ןקינײארַאֿפ עיצַאטנעמוגרַא רעד ןוֿפ

 סעיצַאזילַארענעג עלַא יד ןריֿפקירוצ סָאד .גנוטכַײלַאב עכעלדנע ןַא םעד ךרוד

 :ַאב דנַאטשוצ ןטרירגעטניא קידנעטשלוֿפ ַא וצ ןרָאװעג ןבירשַאב ןענַײז סָאװ

 רעטַײװ ךָאנ טקרַאטשרַאֿפ ןוא עיצולָאװע ןוֿפ סעצָארּפ םעד לָאמַא ךָאנ טזַײװ

 ,ןסולש יד ןוֿפ בעוװעג םעניײמעגלַא םעד

 ןוא טכירעגמוא ,טכַארבעגקירוצ שיטקַאֿפ ָאד ךיז ןעניֿפעג רימ 185 8 |

 ןוא ןטָארטעגסױרַא ןענַײז רימ ןכלעװ טימ ,תמא םעד וצ ,לוֿפגנוטַײדַאב רעייז

 .עטניא יד טָא םערָאװ ,ןבײהנָא ךיז זומ קילברעביא רעזדנוא ןכלעוו טימ
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 רעד ץוחַא ,ןסָאלשַאב ןבָאה רימ סָאװ םרָאֿפ יד זיא ןסיוו ןוֿפ םרָאֿפ עטרירג
 .םרָאֿפ עטסכעה יד זיא יז זַא ,עיצולָאװע ןוֿפ ערעל

 רימ ןעוו -- עיֿפָאסָאליֿפ ףיונוצ טלעטש סָאװ ,טשרָאֿפעג ןבָאה רימ ןעוו
 ןשטנעמ סָאװ ,עיֿפָאסָאליֿפ ןוֿפ ןֿפירגַאב ענעדײשרַאֿפ יד ןכילגרַאֿפ ןבָאה
 יז עכלעוו ןיא ,ןטנעמעלע יד קידנזָאלסױא ,ןעז ןענעק ןלָאז רימ ידּכ ,ןבָאה
 יז יב ןענוֿפעג רימ ןבָאה ;ןַײא ןעמיטש ייז עכלעװ ןיא ,ךיז ןדיישעצ
 .לוֿפ סָאד זיא עיֿפָאסָאליֿפ זַא ,שינעדנעטשרַאֿפ עטגָאזעגסױרַא טינ יד ןעמעלַא
 :רַאֿפ ןוֿפ עמעכס רערעדנוזַאב רעדעי ץֹוחַא ,ןסיו עטקיניײארַאֿפ קידנעטש
 יד ןלעוּפ ֹוצ ױזַא יװ ,ןדָאטעמ עגעגָאלשעגרָאֿפ יד ץוחַא ןוא ,ןסיוו ןטקיניײא
 זיא גנוקינײארַאֿפ זַא ,גנוניימ יד ןענוֿפעג םוטעמוא רימ ןבָאה ,גנוקינײארַאֿפ
 .ןריֿפוצכרוד סָאד זיא עיֿפָאסָאליֿפ ןוֿפ ליצדנע רעד זַא ןוא ,ךעלגעמ

 יז ןטכַארטַאב ןעמונעג ךיז רימ ןבָאה ,סולש ןקיזָאד םעד קידנעמעננָא
 :ָאּפָארּפ עלַאטנעמַאדנוֿפ .ןײגסױרַא ףרַאד עיֿפָאסָאליֿפ יד עכלעוו ןוֿפ ,תורוסי
 ךָאנ ןוֿפ ןרעװ טריֿפעגסױרַא טינ ןענעק סָאװ סעיציזָאּפָארּפ רעדָא ,סעיציז
 עקידנעטשלוֿפ יד קידנזַײװַאב טשיע ,טלעטשעגטסעֿפ ןרעװ ןענעק ,ערעֿפיט
 ,ייז קידנעמעננָא טכיירגרעד ןרעװ סָאװ  ,ןטַאטלוזער עלַא יד ןוֿפ גנומיטשנַײא
 טלעטשעגטסעֿפ ןלעװ ייז זיב ,רעשמ ייז ןענַײז רימ זַא ,החנה רעד טימ ןוא
 .ױנַאטשַאב עטריזינַאגרָא ענעי תודוסי ערעזדנוא רַאֿפ ןעמונעג רימ ןבָאה ,ןרעוו

 עקיטטַײג יד ןיײגנָא טינ ןענעק סע עכלעוו ןָא ,דנַאטשרַאֿפ רעזדנוא ןיֿפ ןלייט
 ,ןריֿפָאסָאליֿפ ןיא ןסָאלשעגנַײא ןענַײז סָאװ ןסעצָארּפ

 רימ ןענַײז ,תודוסי עקיזָאד יד טנכײצַאב ןבָאה רימ יװ םעד ךָאנ
 ןוֿפ טיײקרַאברעטשעצ:טינ יד, --- ןתמא עקיטשרע עסיוועג וצ ןעגנַאגעגרעבירַא
 ןוֿפ ;?טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד, ןוא ,"גנוגעװַאב ןוֿפ טייקידנעטשַאב יד, ,?ףָאטש
 מָא ןענַײז ערעדנַא יד ןוא רעלַאטנעמַאדנוֿפ ַא זיא תמא רעטצעל רעד עכלעוו
 ןוֿפ ןעגנורַאֿפרעד ערצודנוא זַא ,ןעזעג רעירֿפ ןבָאה רימ יװ ֹזַא ,עטמַאטשעג
 רימ ןבָאה ,טֿפַארק ןוֿפ ןעגנורַאֿפרעד ןיא סיוא ךיז ןזָאל גנוגעװַאב ןיא ףָאטש
 טינ ךיז ןענעק גנוגעװַאב ןוא ףָאטש זַא ,ןתמא יד וַא ,ןעזעג רעטַײװ
 זַא ,תמא םעד ןוֿפ ןסולש ענענַאטשרַאֿפ ןענַײז ,עמוס רעייז ןיא ןרעדנע
 ,ןעגוֿפעגסױא רימ ןבָאה ,סָאד .עמוס ןיא ןרעדנע טינ ךיז ןעק טֿפַארק
 ,םיא ןוֿפ ּפָא ןעמַאטש סָאװ ,ןתמא ערעדנַא עלַא ןכלעוו ןוֿפ ,תמא ר עד זיא
 .ןזיװַאב ןרעוו

 ,ןרעוו וצ ןזיװַאב ױזַא ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאװ ,ןתמא יד ןוֿפ רעטשרע רעד
 סָאװ ,תמא רעד טָא ,"ןטֿפערק ןשיװצ ןתוכַײש יד ןוֿפ םויק רעד , ןעוועג זיא
 רימ ןבָאה ,"ץעזעג ןוֿפ טייקכעלטייהנייא יד , ןֿפורעגנָא ךעלטנייועג טרעוו
 טינ ןעק טֿפַארק זַא ,טקַאֿפ םעד ןוֿפ סולש רעקידנעװטיונ ַא זיא ,ןענוֿפעגסױא
 ,טשינרָאג ןיא ןייגרעבירַא טינ ןעק ןוא טשיגרָאג ןוֿפ ןעמוק

 סָאװ ,ןטֿפערק זַא ,ןרָאװעג טכַאמעג זיא ריֿפסױא רעקידרעטַײװ רעד
 ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ ןענַײז ,ןעגנַאגעג ןרָאלרַאֿפ ןטלָאװ ייז יו סיוא ןעעז

 ה = ההפ = רפאל
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 יַאב סָאװ ,ןטֿפערק ,טרעקרַאֿפ רעדָא ; ןטֿפערק ערעדנַא ןוֿפ ןטנעלַאוװיווקע ערעייז

 .רַאֿפ ןענַײז סָאװ ןטֿפערק עטנעלַאוװיװקע ענעזעוועג רעירֿפ ןוֿפ ןעמוק ,ךיז ןזַײװ

 ןעגנוגעװַאב יד ןיא ןתמא יד טָא ןוֿפ סעיצַארטסוליא ןענוֿפעג ןבָאה רימ ,ןדנּוװש

 .ייא םעד רעביא רָאֿפ ןעמוק סָאװ ןעגנורעדנע יד ןיא ,סרעּפרעק עשלמיה יד ןוֿפ

 .ןטייקיטעט עשינַאגרָא:רעביא ןוא עשינַאגרָא עלַא ןיא ןוא דרע רעד ןוֿפ ךַאלֿפרעב

 .ךַאז עדעי זַא ,ץעזעג םעד עגונב ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה עקיבלעז סָאד

 עיניל רעד ןיא רעדָא ,דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוֿפ עיניל רעד ןיא ךיז טגעװַאב

 ןשיװצ ,טנַאטלוזער רעייז ןוֿפ עיניל רעד ןיא רעדָא ,גנויצוצ רעטסערג ןיֿפ

 ?סיוא יד וצ זיב ןרעטש יד ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד ןוֿפ ,ןעגנוגעװַאב ןטרָאס עלַא

 זיא ,ןעמָארטש עלעיצרעמָאק ןוֿפ ןעגנוגעװַאב יד ןוא ןוורענ ןוֿפ ןעגנודָאל

 טֿפַארק ןוֿפ םויק םעֶד טול זַא ךיוא ןוא ,ױזַא זיא סָאד זַא ,ןרָאװעג ןזיװַאב

 .ןַײז ױוַא סע זומ

 עדעי ."גנוגעװַאב ןוֿפ םטיר, םעד עגונב ןעזעג סע רימ ןבָאה ךיוא ױזַא

 ןיא סעטענַאלּפ ןוֿפ גנוגעװַאב יד זיא סָאד יצ --- רדסּכ ךיז טַײב גנוגעװַאב

 סָאד יצ ,ןעגנוקנַאװש ערעייז ןיא סעלוקעלָאמ עשירעטע ןוֿפ רעדָא סעטיברָא ערעייז

 וו ןוא ;םיחקמ ןוֿפ ןלַאֿפ ןוא ןגַײטש סָאד רעדָא ןדער ןוֿפ ןלַאֿפ-ןָאט יד זיא

 ינעטש רעד טָא זומ ,םויק ַא טָאה טֿפַארק תויה זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא רעירֿפ

 ,ךעלדַײמרַאֿפמוא ןַײז ןצענערג ןשיװצ גנוגעװַאב ןוֿפ טַײברעביא רעקיד

 סיוא ןטלַאה סָאװ ,ןתמא יד טָא זַא ,ןעזעגנַײא ןבָאה רימ .186 8

 ףצֿפױנוצ ךיז ןרעדָאֿפ סָאװ טרָאס םעד ןוֿפ ןענַײז ,ןצנעטסיסקע עלַא עגונב

 קידנטכַארטַאב ועבָא ,עיֿפָאסָאליֿפ סלַא טנכיײצַאב ןבָאה רימ סָאװ ,סָאד ןלעטש

 טשינרָאג ךָאנ ייז ןרימרָאֿפ ,ןעייטש ייז - ױזַא זַא ,ןעזעגנַײא רימ ןבָאה יז

 ןרעװ טכַאמעג טינ ןעק עיֿפָאסָאליֿפ ַא זַא ;עיֿפָאסָאליֿפ ַא וצ ךצלנע זיא סָאװ

 תמא רעדעי .רעדנוזַאב ןדעי סייוו ןעמ עכלעוו ,ןתמא ענױזַא לָאצ ןייק ןוֿפ

 ךרוד ,רָאטקַאֿפ ןסיוועג ןייא ןוֿפ ץעזעג םענײמעגלַא םעד סיוא טקירד רענױזַא

 }ךעלטנייוועג ייז ןרַאֿפרעד רימ יװ ,ןעגנונילשרעד ןֿפַאשעג ןרעװ סע ןכלעוו

 זיא סע עכלעוו ןוֿפ גנוקריווטימ ןוֿפ ץעזעג םעד סיוא ייז ןקירד סנטסכעה רעדָא

 ,סעצָארּפ ַא ןוֿפ ןטנעמעלע יד ןענַײז סע עכלעוו ,ןסיוו רעבָא ,ןרָאטקַאֿפ יײװצ

 ןריֿפוצכרוד ךיז ןדניברַאֿפ ןטנעמעלע עקיזָאד יד ױזַא יװ ,ןסיװ טינ ךָאנ טסייה

 רעד ןַײז ןומ ,ןסיו ןקינײארַאֿפ ןעק סָאװ ,רעקיצנייא רעד ,סעצָארּפ םעד

 סיוא טקירד סָאװ ,ץעזעג ַא -- ןרָאטקַאֿפ עלַא ןוֿפ גנוקריווטימ רעד ןוֿפ ץעזעג

 סָאװ ,רעמוקכָאנ עטריצילּפמָאק יד ןוא רעײגרָאֿפ עטריצילּפמָאק יד קיטַײצכַײלג

 יעצנַאג ַא סלַא רָאֿפ טלעטש גנוניײשרעד עדעי

 .רַאֿפ רימ יװ ,עיֿפָאסָאליֿפ זַא ,ןעװעג זיא ריֿפסױא רעקידרעטַײװ ַא

 ןוא ןעגנונַײשרעד עטערקנָאק ערעדנוזַאב זיולב ןקינײארַאֿפ טינ זומ ,יז ןעייטש

 .רעד עטערקנָאק ןוֿפ ןסַאלק ערעדנוזַאב ןקינײארַאֿפ םַײב ןלעטשּפָא טינ ךיז זֹומ

 רעד ביוא ,ןעגנונַײשרעד עטערקנָאק עלַא ןקינײארָאֿפ זומ יז רָאנ ,ןעגנונילש
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 ,סָאמטָאק ןצנַאג ןיא סיוא טלָאה רָאטקַאֿפ ןדעי ןוֿפ גנוקריוו רעד עגונב ץעזעג
 יד וומ ,ןכב ,גנוקריווטימ רעייז ןוֿפ ץעזעג רעד ןטלַאהסיױא ךיוא זומ ױזַא
 ןֿפײרגַאב ןיא ןײטשַאב ,טכוז עיֿפָאסָאליֿפ סָאװ ,ןסיוו ןוֿפ גנוקינײארַאֿפ עטסכעה
 ,גנוקריווטימ ןוֿפ ץעזעג םעד טָא טגלָאֿפ רע יװ סָאמסָאק םעד

 :ערקנָאק ַא וצ גנוטּפױהַאב רעטקַארטסבַא רעד טָא ןוֿפ קידנעײגרעטנורַא
 ץעזעג רעד ןַײז זומ ןכוז רימ סָאװ ץעזעג רעד זַא ,ןעזעג רימ ןבָאה ,רעט
 ;עדנצ יד .גנוגעװַאב ןוא ףָאטש ןוֿפ גנולײטרעדנַאנוֿפ-רעדיװ רעקידנעטש ןוֿפ
 םעד סַאזגנַאל ןרעדנע סָאװ ,ענעי ןוֿפ ,רָאֿפ םוטעמוא ןעמוק סָאװ ןעגנור
 ןלעטש סָאװ ,ןעגנורעדנע יד וצ זיב ,למיה ןיא געווכלימ רעזדנוא ןוֿפ ַײבעג
 .ָאּפ עוװיטַאלער יד ןיא ןעגנורעדנע ןענַײז ,עיציזָאּפמָאקעד עשימעכ ַא ףיונוצ
 ןעמַאזוצ זַא ,חרכהב ךיז טײטשרַאֿפ םוטעמוא ןוא ; ןלײטדנַאטשַאב יד ןוֿפ סעיציז
 גנונעדרָאנַײא עַײנ ַא ןרָאװעג ךיוא זיא ףָאטש ןוֿפ גנונעדרָאנַײא רעַײנ ַא טימ
 ןַײז זומ סע וַא ,ירָאירּפײַא רעכיז ןַײז רימ ןענעק ןוֿפרעד .גנוגעװַאב ןוֿפ
 ,גנוגעװַאב ןוא ףָאטש ןוֿפ גנולײטרעדנַאנוֿפ-רעדיװ רעקידנעמַאזוצ ןוֿפ ץעזעג ַא
 טקינײארַאֿפ סָאװ ,ץעזעג ַאזַא ןוא ,גנורעדנע רעדעי ןגעוו קיטכיר זיא סָאװ
 ,עיֿפָאסָאליֿפ ַא ןוֿפ סיזַאב רעד ןַײז זומ ,ןעגנורעדנע עלַא ױזַא

 :רעדיוװ ןוֿפ ץעזעג ןלַאסרעוװינוא םעד ןכוז ןביױהעגנָא ןבָאה רימ תעב
 ןַא ןוֿפ עיֿפָאסָאליֿפ ןוֿפ םעלבָארּפ יד טכַארטַאב רימ ןבָאה ,גנולײטרעדנַאנוֿפ
 ןַײז טינ ןעק גנורעֿפטנערַאֿפ ריא זַא ,ןעזעג ןבָאה ןוא טקגוּפדנַאטש רעדנַא
 זַא ,ןרָאװעג ןזיװַאב זיא סע ,רעטקַארַאכ םעד טָא ןוֿפ רָאנ ערעדנַא ןייק
 .רָאֿפ יז בוא ,טײקידנעטשלוֿפ-טינ ףיוא ןיילַא ךיז טליײטרוארַאֿפ עיֿפָאסָאליֿפ ַא
 ןעגנַאגעגכרוד זיא שי רעדעי סָאװ ,ןעגנורעדנע ייר עצנַאג יד טינ טרילומ
 רעדיװ טרעקרַאֿפ ןֹוא ,ןכעלקרעמַאב ַא וצ דנַאטשוצ ןכעלקרעמַאבמוא ןַײז ןוֿפ
 ןָא טבייה יז בוא ,דנַאטשוצ ןכעלקרעמַאבמוא םעד ןיא ןכעלקרעמַאב ןַײז ןוֿפ
 רעדָא ,ןעמרָאֿפ עטערקנָאק ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןשי טימ ןעגנורעלקרעד עריא
 יד רַאֿפ זַא ,רָאלק זיא ,ןעמרַאֿפ עטערקנָאק ךָאנ ןבַײלב ייז תעּב ,סיוא טזָאל
 ןלעװ ייז סָאװ סעירָאטסיה יד רַאֿפ ןוא טַאהעג רעירֿפ ןבָאה ייז סָאװ סעירָאטסיה
 ױזַא ןוא ,ןבעגעג טינ גנורעלקרעד ןייק זיא ,ןדייב רַאֿפ רעדָא ,ןבָאה רעטעּפש
 ,ןטיוו ןכעלגעמ ןוֿפ םינינע ןענַײז סעירָאטסיה עקידנעמוק ןוא עקירָאֿפ יד יו
 ןקינײארַאֿפ וצ בוח ריא ,םעד ןגעוו טשינרָאג טגָאז סָאװ ,עיֿפָאסָאליֿפ ַא טלעֿפרַאֿפ
 :רָאֿפ עטכוזעג יד זַא ,סױרַא טמוק סע יװ ,ןעזעג רימ ןבָאה ןוֿפרעד .ןסיוו סָאד
 יז טמענ ןעמ יצ ךַײלג ץנַאג ,ןשי ףױא ןרעװ טדנעװעגנָא ןעק סָאװ ,עלומ
 ףיוא ןרעװ טדנעװעגנָא ןענעק ךיוא זומ ,לּכה-ךס רעיײז ןיא יצ ,זַײװקיצניײא
 .ןעמעלַא ןוֿפ עטכישעג .רעצנַאג רעד ףיוא ןוא ןרעדעי ןוֿפ עטכישעג רעצנַאג רעד

 .עלומרָאֿפ יד ןעזוצניײא ןעמוקעג רימ ןענַײז ןעגנוטכַארטַאב יד טָא ךרוד
 .קרעמַאבמוא םעד ןוֿפ סערגָארּפ ןצנַאג םעד ןעמענמורַא זומ יז ביוא םערָאװ
 ,ןעעלקרעמַאבמוא םוצ ןכעלקועמַאב םעד ןוֿפ ןוא ןכעלקרעמַאב םעד וצ ןכעל
 ןוֿפ גנולײטרעדנַאנוֿפ;רעדיװ עקידנעטש יד ןקירדסיוא ךיוא ףרַאד יז ביוא ןוא



 098 טולש ןוא לּכה=ךסט

 רָאנ יװ ,ערעדנַא ןייק ןַײז טינ ןעק יז זַא ,רָאלק זיא ,גנוגעװַאב ןוא ףָאטש

 לירּפשעצ ןוא עיצַארטנעצנָאק ןוֿפ ןסעצָארּפ עטצעזעגנגעק יד טריניֿפעד סָאװ ַאזַא

 ןַײז יז ןומ ,ױזַא ביֹוא ןוא ,גנוגעװַאב ןוא ףָאטש ןוֿפ ןענימרעט יד ןיא גנוט

 ןַײא טסילש ףָאטש ןוֿפ עיצַארטנעצנָאק יד זַא ,תמא םעד ןוֿפ גנוטּפױהַאב ַא

 גנוגעװַאב ןוֿפ גנויצנַײרַא יד ,טרעקרַאֿפ ןוא ,גנוגעװַאב ןוֿפ גנוטײרּפשעצ ַא

 .ףָאטש ןוֿפ גנוטיײרּפשסיױא יד ןַײא טסילש

 ןצנַאג םעד ןוֿפ ץצזעג רעד זיא סָאד זַא ,ןענוֿפעג שיטקַאֿפ ןבָאה רימ

 ?עװַאב ןוֿפ רעװנָא ןַא -- ךרוד טכַאמ שי רעדעי סָאװ ,ןעגנורעדנע ןוֿפ זַײרק

 טַײצ רעד טימ טמוק סע רעכלעװ ךָאנ ,עיצַארגעטניא ןַא אליממ ןוא ננוג
 ,ןעזעג ןבָאה רימ ןוא .עיצַארגעטנלאסיד ַא אליממ ןוא גנוגעװַאב ןוֿפ סניוועג ַא

 סע זיא ,שי ןדעי ןוֿפ עטכישעג רעצנַאג רעד וצ ךייש זיא סע סָאװ ץוחַא זַא

 עדעי ןָא ןעיג ןסעצָארּפ עדייב ,עטכישעג רעד ןוֿפ טרּפ ןדעי וצ ךיוא ךייש

 תֿבוטל טַאטלוזער רעלַאיצנערעֿפיד ַא ןַארַאֿפ לָאמ עלַא זיא סע רעבָא ,עגר

 ןעו וליֿפַא ,גנורעדנע עדעי ןוא .סעצָארּפ ןטייווצ םעד רעדָא ןטשרע םעד
 ?רַאֿפמוא טֿפלעה ,ןלייט יד ןוֿפ עיציזָאּפ רעד ןיא גנורעדנע ןַא זיולב זיא יז

 .ןרעדנַא םעד רעדָא סעצָארּפ ןייא ךעלדַײמ

 .סנַארט עטצעזעגנגעק יד טָא ןֿפור רימ יװ ,גנורעטשעצ ןוא עיצולָאװע

 -עגלַא טסכעה ערעייז ןיא טריניֿפעד קיטכיר ןענַײז ייז שטָאכ ,סעיצַאמרָאֿפ

 ,טגָאזעג רעסעב רעדָא ;טריניֿפעד קידנעטשלוֿפ טינ ןענַײז ,ןרָאטקַארַאכ עניימ

 עיצולָאװע ןוֿפ עיציניֿפעד יד זיא ,גונעג טקעד גנורעטשעצ ןוֿפ עיציניֿפעד יד תעב

 עיצַארגעטניא ןַא לָאמ עלַא עקַאט זיא עיצולָאװע ,עקידנגונעג ןייק טינ רעייז

 זיא ןלַאֿפ עטסרעמ יד ןיא רעבָא ,גנוגעווַאב ןוֿפ גנוטײרּפשעצ ַא ןוא ףָאטש ןוֿפ

 ןוא ףָאטש ןוֿפ גנולײטרעדנַאנוֿפ.-רעדיװ עקיטשרע יד סָאד יװ רעמ ליֿפ סע

 .ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ-רעדיװ עקיטייווצ טימ טײלגַאב ךעלטנייוועג זיא גנוגעװַאב
 ,עיגולָאװע ןטרָאס ענעדײשרַאֿפ יד טלײטעגנַײא ןבָאה רימ יו םעד ךָאנ

 רימ ןענַײז ,עטצעזעגֿפױנוצ ןוא עכַאֿפנײא ןיא ,ןֿפַאשעג ױזַא טָא ןרעוו סָאװ

 יד רָאֿפ ןעמוק ןעגנוגנידַאב עכלעוו רעטנוא ,ןטכַארטַאב וצ רעטַײװ ןעגנַאגעג

 :עגֿפױנצ ַא עיצולָאװע יד ןכַאמ סָאװ ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ-רעדיװ עקיטייוװצ

 רעכלעװ ,טַאגערגַא רעקידנרירטנעצנָאק ַא זַא ,ןענוֿפעגסױא ןבָאה רימ .עטצעז

 זױלב סױרַא טזַײװ ,ךיג ךיז טרירגעטניא ןוא ךיג גנוגעװַאב ןַײז טרילרַאֿפ

 ?נֹוזַאב םעד רעדָא םענרַאֿפ ןסיורג ןַײז ךרע יֿפל רעבָא ,עיצולָאװע עכַאֿפנײא

 ןַײז ןוֿפ גנוטײרּפשעצ יד טרעטש סָאװ ,ןלײטדנַאטשַאב ענַײז ןוֿפ ײבעג ןרעד

 עקיטשרע יד ךרוד ןכַאמ ייז סָאװ טַײצ רעד ןיא ןלייט ענַײז ןלעװ ,גניגעװַאב

 עקיטייווצ ןכַאמכרוד ךיוא ,עיצַארגעטניא טגנערב סָאװ ,גנולײטרעדנַאנוֿפ-רעדיװ

 ,טײקטריצילּפמָאק רעקינײװ רעדָא רעמ ןֿפַאש סָאװ ,ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ-רעדיװ

 סלַא גגורעטשעצ ןוא עיצולָאװע ןוֿפ ףירגַאב םעד טָא ןוֿפ 7 9

 ן ליג ןכײז ןכלעװ ךרוד ,סעצַארּפ ןצנַאג םעד ןעמַאזיצ ןלעטש סָאװ ,עכלעזַא
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 .נייא ןיא ךיז טלייטעצ יז יװ ,עיצולָאװע ןוֿפ ףיױגַאב םעד טָא ןוֿפ ןוא ,ךרוד

 םעד ןטכַארטַאב ֹוצ רעטַײװ ןעגנַאגעג רימ ןענַײז ,עטצעזעגֿפױנוצ ןוא עכַאֿפ
 ןוֿפ ןסַאלק עלַא ןשיװצ סױרַא ךיז טזַײװ רע יװ ,עיצולָאװע ןוֿפ ץעזעג
 ,טרֿפב ןוא ללכב ץנעטסיטקע

 ןוֿפ גנוטײרּפשעצ עקידנטײלנַאב יד ןוא ףָאטש ןוֿפ עיצַארגעטניא יד
 ךיוא רָאנ ,טייקצנַאג רעדעי ןיא רָאנ טינ ןרָאװעג טשרָאֿפעגסױא זיא גנוגעװַאב
 טַאגערגַא םעד ןיא ,ךיז טלייטעצ טײקצנַאג עדעי עכלעוו ןיא ,ןלייט יד ןיא

 ןעזעג ןעמ טָאה ,טילעטַאס ןוא עטענַאלּפ רעדעי ןיא יװ טוג ױזַא ,םעטסיט:ןענוז

 סָאװ ,םזינַאגרָא ןדעי ןיא .רעטציא ךָאנ סע טעז ןעמ ןוא עיצַארטנעצנָאק יד
 ,סקוװ םרוג זיא ןלַאירעטַאמ עטיײרּפשעצ ןוֿפ גנורעּפרעקנַײא עניײמעגלַא יד
 רימ סָאװ טרימרָאֿפ עכלעװ ,גנורעּפרעקנַײא עלַאקָאל ַא ךיוא טימרעד טמוק
 ןויטַאגערגַא םעד סױרַא טזַײװ יז תעב ,טֿפַאשלעזעג עדעי .,ןענַאגרָא ןֿפור
 םיא טזַײװ ,גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ עסַאמ רעטרעסערגרַאֿפ ריא ךרוד סעצָארּפ

 ןלייט עלעיצעּפס ןיא סעסַאמ עטכידעג ןוֿפ ןעמוקֿפױא םעד ןיא סױרַא ךיוא

 עטקעריד יד טָא טימ ןעמַאזוצ רָאֿפ ןעמוק ןלַאֿפ עלַא ןיא ןוא ,חטש ריא ןוֿפ

 ןלייט יד עכלעװ ךרוד ,סעיצַארגעטניא עטקערידמוא יד ךיוא סעיצַארגעטניא

 .ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא קיגנעהּפָא ןרעוו
 ןעמוקעג רימ ןענַײז ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ.רעדיװ עקיטשרע יד טָא ןוֿפ

 ,גנושרָאֿפ רעד ךרוד ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ .רעדיװ עקיטייווצ ײד ןטכַארטַאב ֹוצ
 טָאה סע .עצנַאג סָאד ךיז טרימרָאֿפ סע תעב ,ןלייט ךיז ןרימרָאֿפ סע ױזַא יו
 טײקטיײרּפשעגסױא ןוֿפ גנַאגרעבירַא םעד טימ ןעמַאזוצ זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז
 .רַאניײא ןוֿפ גנַאגרעבירַא ןַא ךיוא רָאֿפ ךעלטנייוועג טמוק ,עיצַארטנעצנָאק וצ
 -ןענוז יד ףיונוצ טלעטש סָאװ ףָאטש רעד תעב ,טײקיטרַאנדײשרַאֿפ וצ טייקיט
 ןוֿפ טרעדנעעג ךיז רע טָאה ,םרָאֿפ ערעטכידעג ַא ןעמונעגנָא טָאה םעטסיס
 דרע רעד ןוֿפ גנוטרַאהרַאֿפ יד ,גנולײטרעדנַאנוֿפ רענעדײשרַאֿפ ַא ףיוא טייהנייא
 טײקימרָאֿפנײא רעקידכרעב ַא ןוֿפ טיױשרָאֿפ ַא ךרוד ןרָאװעג טײלנַאב זיא
 .רָאֿפ ןַײז ןיא ,יח-לעג ןוא סקיװעג רעדעי ,טײקימרָאֿפליֿפ רעמערטסקע ןַא זיב
 ןוֿפ ךיוא טייג ,סיירג רענעסקַאװרעד ןַײז וצ זיב לדנרעק:ערז ַא ןוֿפ טירש
 ןיא טֿפַאשלעזעג ַא ןוֿפ גנורעסערגרַאֿפ יד ,טײקטריצילּפמָאק וצ טײקכַאֿפניײא
 טיײלגַאב טרעוו גנוקינײארַאֿפ רעייז ןוֿפ דַארג ןיא ןוא רעדילגטימ עריא ןוֿפ לָאצ
 רעלעירטסודניא ןוא רעשיטילָאּפ ריא ןיא טײקיטרַאנדײשרַאֿפ רערעסערג א ךרוד
 עשינַאגרָאירעביא עלַא עגונב קיטכיר זיא ענעגייא סָאד ןוא .עיצַאזינַאגרָא
 ,רוטַארעטיל ןוא טסנוק ,טֿפַאשנסיװ ,ךַארּפש--ןטקודָארּפ

 ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ:רעדיװ עקיטייווצ יד טָא זַא ,ןעזעג רעבָא ןבָאה רימ
 טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ,טקירדעגסיוא קידנעטשלוֿפ טינ ןֿפוא םעד ףיוא ןענַײז
 טינ רעמ ץלַא ןרעװ ,ךיז טלײטעצ עצנַאג סָאד עכלעו ןיא ,ןלײט יד סָאװ
 רעד .קיטנעק רעֿפרַאש ץלַא ךיוא ייז ןרעװ ,ערעדנַא יד וצ ענייא ךַײלג
 .עדנע ןַא רעבירעד זיא ןעגנולײטױעדנַאנוֿפ.רעדיװ עקיטייווצ יד ןוֿפ טַאטלוזער
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 ײנדײשרַאֿפ רעטמיטשַאב ַא ףיוא טיײקיטרַאנײא רעטמיטשַאבמוא ןַא ןוֿפ גנור
 עלַא ןיא ןענוֿפעג ךיוא רימ ןבָאה ךירטש םענעבעגעגוצ םעד טָא .טײקיטרַא
 טָאה גנוטכַארטַאב ערעטַײװ ַא רעבָא ,ךיז ןעלקיװטנַא סָאװ ןטַאגערגַא ןטרָאס
 -ערג רעד טימ ןעמַאזוצ טייג סָאװ ,טײקטמיטשַאב עטרעסערגרַאֿפ יד זַא .,ןזיװַאב

 רָאנ ,ךירטש=רעטקַארַאכ רעקיגנעהּפָאמוא ןַא טינ זיא ,טײקיטרַאנדײשרַאֿפ רערע
 ,ןלייט עטריצנערעֿפיד יד ןוֿפ ןדעי ןוֿפ עיצַארגעטניא רעד ןוֿפ סױרַא טמוק סע
 ןצנַאג םעד ןוֿפ עיצַארגעטניא רעד טימ ךַײלנוצ ןָא טייג סָאװ

 ,עשינַאגרָאמוא ,סעיצולָאװע עלַא ןיא זַא ,ןרָאװעג ןזיװעגנָא זיא רעטַײװ
 :עדרָאנַײא רעד ןיא גנורעדנע יד טָא .זיא ,עשינַאגרָא-רעביא ןוא עשינַאגרָא
 גנונעדרָאנַײא רעד ןיא גנורעדנע רעלעלַארַאּפ א ךרוד טײלגַאב ףָאטש ןוֿפ גנונ
 רוטקורטס ןוֿפ טײקטריצילּפמָאק רעד ןיא גנורעסערגרַאֿפ עדעי : גנוגעװַאב ןוֿפ
 ילּפמָאק רעלענָאיצקנוֿפ רעד ןיא גנורעסערגרַאֿפ עכעלנע ןַא ןַײא טסילש
 ןוֿפ עיצַארגעטניא רעד טימ ןעמַאזוצ זַא ,ןרָאװעג ןזיװַאב זיא סע ,טייקטריצ
 רערַאלוקעלָאמ ןוֿפ עיצַארגעטניא ןַא ךיוא טרעװ סעסַאמ ןיא סעלוקעלָאמ
 .ערגַא יד יװ דלַאב ױזַא זַא ןוא ;סעסַאמ ןוֿפ גנוגעװַאב רעד ןיא גנוגעװַאב
 ןתוכַײש ערעייז ןיא ןוא םרָאֿפ ןוא סיירג רעייז ןיא ןדײשרַאֿפ ןרעװ ןטַאג
 ערעייז ןיא טײקנרײשרַאֿפ ַא רָאֿפ ךיוא טמוק ,ןטֿפערק עכעלרעסיוא יד וצ
 ,ןעגנוגעװַאב

 ערעייז ןוֿפ ןרָאװעג טכַארטַאב ןענַײז סָאװ ,ןעגנולדנַאװרַאֿפ יד יװ ױזַא
 יעג זיא .,גנולדנַאװרַאֿפ ןייא זיולב ןיילַא ךיז ןיא ןענַײז ,ןטַײז ערעדנוזַאב
 --- ףירגַאב ןקיצנייא ןַא ןיא ןטַײז ערעדנוזַאב יד ןקינײארַאֿפ וצ קיטיינ ןרָאװ
 ײז יװ ,ןעגנולײטרעדנַאנוֿפ:רעדיװ עקיטייוצ ןוא עקיטשרע .יד ןטכַארטַאב וצ
 ,טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ןעגנוקריו ענעדײשרַאֿפ ערעייז סױרַא  ןעגנערב
 רערָאלק ַא ףיוא טײקכַאֿפנײא רערָאלק-טינ ַא ןוֿפ גנורעדנע יד .זיא םוטעמוא
 ןַא ,גנוגעװַאב ןוא ףָאטש ןוֿפ גנולײטרעדנַאנוֿפ רעד ןיא ,טײקטריצילּפמָאק
 ןַײז ןוֿפ רעװנָא םעד ןיא ןוא ףָאטש םענוֿפ גנוטרַאהרַאֿפ רעד ןיא דנַאטשמוא
 ןַײז ןוא ףָאטש םעד ןוֿפ גנולײטרעדנַאנוֿפ:רעדיװ יד טייג רעבירעד - .גנוגעװַאב
 רעטמיטשַאבמוא ןוא רעכַאֿפנײא ,רעטײרּפשעצ ַא ןוֿפ גנוגעװַאב רענעבילברַאֿפ
 רעטמיטשַאב ןוא רעקיכַאֿפליֿפ ,רעטרירטנעצנָאק .ַא וצ +גנונעדרָאנַײא
 : | ,גנונעדרָאנַײא

 ןענעק סָאװ ,תוֿפסוה יד ןוֿפ רענייא וצ רימ-ןעמוק רעטציא .188 8
 רעטנוא טריֿפ ןעמ תעב ,טנעמוגרַא םענײמעגלַא םעד וצ ןרעװ טכַאמעג

 דַארג ןרעכעה ַא ןקרעמַאב וצ טייהנגעלעג עקיסַאּפ ַא זיא ָאד ,לּכה?ךס א

 טקרעמַאב ןבָאה רימ סָאװ יד רעדייא ,סעיצקודניא עקירָאֿפ יד ןיא טייקינייא

 ,ייז קידנעגנערב
 רע יװ ,ןרָאװעג טכַארטַאב רעהַא זיב זיא עיצולָאװע ןוֿפ ץעזעג רעד

 רעדנוזַאב ַא סלַא ןעמונעג ,ןצנעטסיסקע ןוֿפ גנונעדרָא רעדעי ןיא סיוא טלַאה
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 יז טינ טָאה ,ןבעגעג ױזַא ויא יז יװ ,עיצקודניא יד רעבָא ,גנונעדרָא
 :/דרֲא ענעדײשרַאֿפ יד טָא ןטכַאוטַאב רימ ןעוו ,טמוקַאב יז סָאװ טיײקצנַאג
 ,טײקצנַאג עכעלריטַאנ ןייא ןעמַאזוצ ןרימרָאֿפ ייז יו ,ץנעטסיסקע ןוֿפ ןעגנונ
 גָאנָארטסַא ןיא טלײטעגנַײא ןיא יז יװ ,עיצולָאװע ןגעו ןעקנעד רימ תעב
 ןוא רעשיגָאלָאיצָאס ,רעשיגָאלָאכיסּפ ,רעשיגָאלָאיב ,,רעשיגָאלָאעג ,רעשימ
 יוצ ַא יװ טושּפ ךרע ןסיװעג ַא זיב ןעזסיוא סע ןצק ,ןעגנולייטנַײא ערעדנַא
 עריא עלַא ןיא סיוא טלַאה גנולדנַאװרַאֿפ ןוֿפ ץעזעג רעקיבלעז רעד סָאװ ,לַאֿפ
 ףיוא זיולב יװ ןעגנוליײטנַײא יד טָא ףיוא ןקֹוק רימ רעבָא ןעו .ןעגנוליײטנַײא
 :נַײא יד ןרעטכַײלרַאֿפ וצ טכַאמעג ןענַײז סָאװ ,ןעגנוריּפורג עלענָאיצנעװנָאק
 ענעדײשרַאֿפ יד ןטכַארטַאב רימ ןעװ ;ןסיװ ןוֿפ גנוֿפַאשנָא יד ןוא גנונעדרָא
 ---טָאמטָאק ןייא ןוֿפ ןלײטדנַאטשַאב יװ ,ןעלדנַאהַאב עלַא ייז סָאװ ,ןצנעטסיסקע
 ,סעיצולָאװע ןטרָאס ענעדײשרַאֿפ ןייק ָאטינ ןענַײז סע זַא ,ךַײלג רימ ןעעז
 ןייא ָאד ויא סע זַא רָאנ ,ןעלטֿפַאשנײמעג ןכירטש עסיוועג ןבָאה עכלעוו
 ,ןֿפוא ןכַײלג ַא ףיוא םוטעמוא רָאֿפ טמוק סָאװ ,עיצולָאװע

 טײקצנַאג זיא סע רעסָאװ ַא תעב זַא ,טקרעמַאב דנַאנַאכָאנ ןבָאה רימ
 עכלעוו ןיא ,ןלייט יד ןוֿפ גנולקיװטנַא ןַא רָאֿפ לָאמ עלַא טמוק ,ךיז טלקיװטנַא
 טקגוּפ סיוא טלַאה סָאד זַא ,טקרעמַאב טינ ןבָאה רימ רעבָא }לא ךיז טלייט יז
 ןוֿפ ,ןלײט ןוֿפ ןעײטשַאב ייז יװ ,ןכַאז ןוֿפ לּכה .ךס םעד עגונב ױזַא
 .:עמַאװצ שיזיֿפ ַא תעב ןזַא ,ןסייו רימ ,ןטסנעלק םעד זיב ןטסערג םעד
 ןוא רעסערג טרעװ ,רעּפרעק רעכעלשטנעמ ַא ונַײהד ,טַאגערגַא רענעטלַאהעג
 ענַײז ןוֿפ ןדעי ןיא ענעגייא סָאד רָאֿפ טמוק ,םרָאֿפ ענײמעגלַא ןַײז ןָא טמענ
 ,ערעדנַא יד יװ שרעדנַא טרעװ ןוא טסקַאװ ןַאגרָא רעדעי תעב זַא ;ןענַאגרָא
 ןוא ןבעװעג ענַײז ןוֿפ עיצַארגעטניא ןוא עיצַאיצנערעֿפיד ַא רָאֿפ ךיוא טמוק
 ןלײטדנַאטשַאב עקיזָאד יד ןוֿפ ןלײטדנַאטשַאב יד וליֿפַא זַא ןוא ,סעֿפעגטולב
 עקיטרַאנדײשרַאֿפ עטמיטשַאב רעמ ןיא רעבירַא ןעייג ןוא עלַא ךיז ןרעסערגרַאֿפ
 קידנבײהנָא זַא ,קירעהעג יװ טקרעמַאב טינ ךָאנ ןבָאה רימ רעבָא ,ןרוטקורטס
 ןוֿפ קידנעײגֿפױרַא ןוא לייט רעניילק ַא סלַא רעּפרעק ןכעלשטנעמ םעד טימ
 גנלדנַאװרַאֿפ רעד ןוֿפ טײקיטַײצכַײלג יד טָא זיא ,ןלייט ערעסערג וצ םיא
 ,ךיז טלקיװטנַא דיחי רעדעי תעב זַא ,ןעזעג ןבָאה רימ זיב ,רָאלק ױֹוזַא טקנוּפ
 רעקיטַײדַאבמוא ןַא זיא רע רעכלעוו ןופ ,טֿפַאשלעזעג יד ךיוא ךיז טלקיװטנַא
 ,טֿפַאשלעזעג ַא טרימרָאֿפ סָאװ ,סעסַאמ ןוֿפ טַאגערגַא רעד תעּב זַא }לייט
 ףעלַאטָאט רעד טרעװ ךיוא ױזַא ,קיטרַאנדײשרַאֿפ טמיטשַאב רעמ ץלַא טרעוו
 ,לײט רעקיטַײדַאבמוא ןַא ןיא טֿפַאשלעזעג יד רעכלעוו ןוֿפ ,דרע יד ,טַאגערגַא
 .ןענוז רעד ןוֿפ לטנָאילימ ַא טיג יז ןיא סיירג ןיא סָאװ ,דרע יד תעב זַא
 ,רוטקורטס רעטריצילּפמָאק ןוא רעטרירטנעצנָאק ריא וצ טריסערגָארּפ ,םעטסיס
 ןעגנולדנַאװרַאֿפ עריא וליֿפַא זַא ןוא ;ױזַא ךיוא םעטסיס - ןעגוז יד טריסערגָארּפ
 עכלעו ,םעטסיס - ןרעטש רעזדנוא ןוֿפ לייט רעכעלקרעמַאב םיוק ַא זיולב ןענַײז
 .ןעגנורעדנע עלעלַארַאּפ טכַאמעגכרוד טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא טָאה
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 ,ּפיצנירּפ ןיא ענייא רָאנ טינ עיצולָאװע טרעװ ,ױזַא סע ןעמ טײטשרַאֿפ
 ןרעװ סָאװ ,ןעגנולדנַאװרַאֿפ ךס ַא ָאטינ ןענַײז סע .טקַאֿפ ןיא ענייא ךיוא רָאנ
 סָאװ ,גנולדנַאװרַאֿפ עקיצנייא ןַא ָאד זיא סע רָאנ ,ןֿפוא ןכעלנע ןַא ףיוא טריֿפעגנָא
 עטרעקרַאֿפ יד ןביױהעגנָא טינ ךיז טָאה סע רָאנ ּוװ ,לַאסרעװינוא טריסערגָארּפ
 רעד ּוװ ,םיור ןיא םוטעמוא ,ןיילק רעדָא סיורג ,טרָא ןדעי ןיא ,גנולדנַאװרַאֿפ
 ,טעטילַאודיװידניא עקיטנעק ַא ןעמוקַאב טָאה ןטרָאד ךיז טניֿפעג סָאװ ףָאטש
 רעדָא ;עיצולָאװע ןָא טייג טרָאד ,ףָאטש רעדנַא ןַא ןוֿפ טײקנדײשרַאֿפ ַא רעדָא
 בײהנָא רעד זיא טעטילַאודיװידניא עקיטנעק ַאזַא ןגירק סָאד ,טגָאזעג רעסעב
 רעד ףיוא טקוקעג טינ ,ךַײלג םוטעמוא סיוא טלַאה סָאד ןוא ,עיצולָאװע ןוֿפ
 ערעדנַא ןיא ןסָאלשעגנַײא זיא רע סָאװ טקוקעג טינ ,טַאגערגַא םענוֿפ סיירג
 ןַײז עכלעוו ןיא ,סעיצולָאװע ערעטיירב יד ףיוא טקוקעג טינ ןוא ,ןטַאגערגַא
 .ןַײרַא טייג ענעגייא

 רימ ןבָאה ,סעיצקודניא יד טכַאמעג ןבָאה רימ יו םעד ךָאנ .189 8
 .ָאוע ןוֿפ ץעזעג םעד ןַײא ייז ןלעטש ןעמַאזוצ עלַא ייז קידנעמענ זַא ,ןעזעג
 ?ֿפיונוצ ןייק טינ ייז ןרימרָאֿפ סעיצקידניא ןבַײלב ייז ןמז לֹּכ רעבָא ,עיצול

 ?ָאליֿפ ןֿפורנָא קיטכיר ןעק ןעמ סָאװ ,טײקצנַאג רעגעי ןוֿפ ןלייט ענעטלַאהעג

 טינ ןענַײז סעיצקודניא יד זַא ,גנוקרעמַאב עקירָאֿפ יד וליֿפַא ןוא ;עיֿפָאס

 2נייא יד ןֿפַאש וצ גונעג טינ זיא ,סנייא עלַא ןענַײז ייז רָאנ ,עכַײלג ךס ַא

 ןזיוװעגנָא טלָאמעד זיא סע יוװ ,םערָאװ .ןכוז רימ סָאװ ןסיוװ ןוֿפ טייקכעלטייח

 טרעדָאֿפ ,ןתמא ערעדנַא טימ ןתמא עטכיירגרעד יד ןקינייא וצ ידּכ ,ןרָאװעג

 רעקידרעטַײװ רעזדנוא .טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד ןוֿפ ןריֿפסױרַא ייז לָאז ןעמ ,ךיז

 ,בויק ַא טָאה טֿפַארק בוא ,סָאװ רַאֿפ ,ןזַײװַאב וצ ןעוועג רעבירעד זיא טירט

 .זדנוא טזַײװ עיצולָאװע סָאװ גנולדנַאװרַאֿפ יד ןעמוקסיורַא חרכחב זומ

 זַא ,ןעועג זיא ,ןעמוקעג ןענַײז רימ ןכלעוו וצ ,סֹולש רעטשרע רעד
 ןַײז ןרילרַאפ ךעלדַײמרַאֿפמוא זומ טַאגערגַא רעקיטרַאנײא טמיטשַאב רעדעי

 וצ טצעזעגסיוא ךַײלג טינ ןענַײז ןלייט ענַײז סָאװ םעד ךרוד ,טײקיטרַאניײא

 ףָאװע עשימָאנָארטסַא יד זַא ,ןרָאװעג ןזיװעגנָא זיא סע .ןטֿפערק עכעלרעסיוא

 ןטֿפערק יד ןיא םיקוליח ןוֿפ ןעמוק ַײבעג ןיא םיקוליח ױזַא יװ ,טזַײװַאב עיצול

 ןַא זַא ןוא ;ןעגנוגנידַאב ענעדײשרַאֿפ רעטנוא ןקריוו סָאװ ןטֿפערק ןוֿפ ןוא

 עניילק ןוא עסיורג יד ןיא ןעמ טעז גנוקריוו ןֹוא הביס ןוֿפ גנודניברַאֿפ עכעלנע

 ןעגנורעדנע עירֿפ יד ,טכַאמעגכרוד טָאה רודּכ .דרע רעזדנוא סָאװ ,ןעגנורעדנע

 םיקוליח יד זַא ,תויַאר ערעטַײװ טלעטשעגוצ זדנוא ןבָאה ערז רעשינַאגרָא ןוֿפ
 -- ןטֿפערק עקימורַא יד וצ ןתוכַײש יד ןיא םיקוליח ןוֿפ ןעמוק רוטקורטס ןיא
 עטגנידַאב ןדיײשרַאֿפ יד ןוֿפ ץנעדנעט רעד ךרוד רעקרַאטש ןרעװ סָאװ תויַאר

 רימ ןוא .ןטעטצירַאװ ענעדײשרַאֿפ ןרימרָאֿפ וצ ןימ ןדעי ןוֿפ רעדילגטימ
 ןעמוק עכלעוו ,ןטסַארטנָאק עלעירטסודניא ןוא עשיטילָאּפ יד זַא ,ןענוֿפעג ןבָאה

 םעד ןרירטסוליא וצ ךיוא ןעניד ,ןטֿפַאשלעזעג ןוֿפ ןלייט יד ןשיװצ ףיוא
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 טרעוו סָאװ ,ןק'טרַאניײא םעד ןוֿפ טײקיטֿפַאהדנַאטש .טינ יד ,ּפיצנירּפ ןקיבלעז

 יז ן'ֿפ ןדעי ַײב ךיוא סיוא טלַאה ,ןעזעג רימ ןבָאה ,ןזיװעגסױרַא םוטעמוא

 יד זַא ןוא ;רעבירַא טייג טײקצנַאג עדעי עכלעוו ןיא ,ןלייט ערעדנוזַאב

 רעמ ןרעװ וצ ץנעדנעט ַא ױװַא ךיוא ןבָאה עקיטרַאנדײשרַאֿפ רעקיניײװ

 .קיטרַאנדײשרַאֿפ

 עקיטייווצ ַא טקעדעגֿפױא טָאה גנושרָאֿפ רעד ןיא טיוט רעקידרעטַײװ ַא

 טינ זיא לייט רעטריצ:ערעֿפיד רעדעי ,טײקימרָאֿפליֿפ רערעסערג ַא ןוֿפ הביס

 ערעטַײװ ןוֿפ רעטָאֿפ ַא ךיוא רָאנ ,סעיצַאיצנערעֿפיד ערעטַײװ ןוֿפ ץַאלּפ ַא רָאנ

 רע טרעװ ,ןלייכ ערעדנַא יװ שרעדנַא קידנסקַאװ םערָאװ ;סעיצַאיצנערעֿפיד

 ,טֿפערק עכעלרעסיוא יד ףיוא ןעגנוריגַאער עכַײלג ןייק טיג ןוֿפ רעטנעצ ַא

 -וַאֿפ ,ןטֿפערק יד ןוֿפ טייקנדיישרַאפ יד טרעסערגרַאֿפ רע סָאװ טימרעד ןוא

 ?ַאֿמ יד טָא .ןעגנוקריוו ענעֿפַאשעג יד ןוֿפ טײקנדײשרַאֿפ יד רע טרעסערג

 םוטצמוא ןעניֿפעג ןעמ ןעק ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ,ןעגנוקריוו ןוֿפ גנוכַאֿפליֿפ

 ןעייג סָאװ ןעגנוקריוונגעק ןוא ןעגנוקריוו יד ןיא --- רוטַאנ רעצנַאג רעד ןיא

 עקידנרעהֿפיוא טינ לָאמ ןייק יד ןיא ,םעטסיס=ןענוו רעד ןיא םוטעמיא ןָא

 יעג ןרעװ סָאװ ןעמָאטּפמיס עטלקיװרַאֿפ יד ןיא ,סעיצַאקילּפמָאק עשיגָאלָאעג

 ןוא ןעקנַאדעג ליֿפ יד ןיא ,ןסולֿפנַײא עטכעלש ןוֿפ ןעמזינַאגרָא ןיא ןֿפַאש
 .ליֿפ קידגעטש יד ןיא ןוא ןקורדנַײא ענלצגייא ןוֿפ ןֿפַאשעג ןרעװ סָאװ ןליֿפעג

 ילעועג ַא ףיוא טקריוװ סָאװ טֿפַארק רעַײנ רעדעי ןוֿפ ןטַאטלוזער עטגַײװצרַאֿפ

 ןיא סָאװ ,סולש רעד ןרָאװעג ןבעגעגוצ זיא ןעמעלַא םעד וצ ןוא .טֿפַאש

 ןעגנוקריוו ןוֿפ גנוכַאֿפליֿפרַאֿפ יד זַא ,ןטקַאֿפ לָאצ רעסיורג ַא ךרוד טקיטעטשַאב

 ןוֿפ גנַאג ןרעטַײװ םעד טימ ןעמַאזוצ עיסערגָארּפ רעשירטעמַאעג ַא ןיא טייג

 ! ,טײקיטרַאנדיײשרַאֿפ

 סָאװ ןעגנורעדנע עלערוטקורטס יד ןרעלקרעד וצ קידנעטשלוֿפ ידּכ
 ץלַא רעד רַאֿפ הביס ַא ןבעגוצנָא ןבילבעג ךָאנ זיא ,עיצולָאװע ףיונוצ ןלעטש

 גנוֿפַאש רעד טימ ןעמַאזוצ טמוק סָאװ ,ןלייט יד ןוֿפ גנוצענערנּפָא רערענעלק

 יַּפָא יד ןיא ,טקעדטנַא רימ ןבָאה ,הביס יד טָא ,ייז ןשיוװצ םיקוליח יד ןוֿפ

 טָאװ ןטֿפערק ןוֿפ גנוקריוו רעד רעטנוא ןלייטלצנייא עטשימעג ןוֿפ גנורעדנוז

 עכַײלג ןייק טיג ןעו זַא ,ןעזעג ןבָאה רימ ,ןקורוצרעביא ייז חֹוכב ןבָאה

 טינ ןַײז ןלָאז טַאגערגַא ןַא ןוֿפ ןלייס יד ,טכַאמעג ןבָאה ןטֿפערק עכעלרעסיוא
 טרעװ ,ךעלכלײטדנַאטשַאב עניילק ערעייז ןוֿפ ןרָאטקַארָאכ יד ןיא עכַײלג ןייק

 ערעדנַא יד ןוֿפ ףעלכלייט עכַײלג:טינ יד ןרעדנוזוצּפָא ץנעדנעט ַא חוכהב

 ,טעיצַארגעטניא עלַאקָאל יד ןוֿפ הביס יד טָא ,עכַײלג יד ןעמַאזוצ ןריּפורג ןוא

 ךיוא זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ,סעיצַאיצ:ערעֿפיד עלַאקָאל יד ןטיײלגַאב סָאװ

 יד ןוֿפ גנוױימרָאֿפ רעד ןיא -- עיצולָאװעצ ןוֿפ ןטרָאס עלַא ןיא טקריוו יז
 ןיא ,דרע רעד ןוֿפ ערָאק רעד ןוֿפ גנומערוֿפסיױא רעד ןיא ,סרעּפרעק עשלמיה
 ןוא םיקוליח עקיטסַײג ןוֿפ גנוריֿפנַײא רעד ןיא ,סעיצַאקיֿפידָאמ עשינַאגרָא יד

 ,ןעגנולייטנַײא עלַאיצָאס ןוֿפ גנוֿפַאש רעד ןיא
== 
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 זיא סע ןכלעװ ַא ןבָאה ןסעצָארּפ יד טָא יצ ,עגַארֿפ רעד ףיוא ,ףוסל

 .גָאװכַײלג ַא ןיא ןקידנע ךיז ןוומ ייז זַא ,רעֿפטנע רעד ןעמוקעג זיא ,ץענערג

 יד ןרעדנע סָאװ ,ןטֿפערק ןוֿפ גנולייטעצ - רעדיוו ןוא גנולייטעצ עקידנעטש יד

 ,עקימרָאֿפליֿפ רעמ ףיוא עקימרָאֿפליֿפ יד ןוא עקימרָאֿפליֿפ ףיוא עקימרָאֿפנײא
 רעייז ןוא ,טײרּפשעצ קידנעטש ןרעװ ןטֿפערק ןכלעוו ךרוד ,סעצָארּפ ַא זיא

 ןענַײז סָאװ ,ןטֿפערק ןבַײלב סע יװ גנַאל ױזַא ןָא טלַאה סָאװ ,גנוטײרּפשעצ
 זיא סע .ור ןיא ןקידנע ךיז זומ ,ןטֿפערק עשירענגעק ןוֿפ טריסנַאלַאב טינ
 סָאד יװ ,ןעמַאזוצ רָאֿפ ןעמוק ןעגנוגעװַאב ךס ַא ןעװ זַא ,ןרָאװעג ןזיוװַאב

 -עצ עטשרע יד ןַײא טלעטש ,ןטרָאס ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןטַאגערגַא ןיא טריסַאּפ

 -רעדיװ רעמ ןענעגעגַאב סָאװ יד ןוא ,ןעגנוגעװַאב ערענעלק יד ןוֿפ גנוטיירּפש
 ?רעביא ןרימרַאֿפ סָאװ ,ןטרָאס ענעדיײשרַאֿפ ןוֿפ ןגָאװכַײלג עכעלגעװַאב ,דנַאטש

 ערעטַײװ ַא ןוא .,גָאװכַײלג רעקידנעטשלוֿפ ַא וצ גצוו ןֿפױא ןעלּפַאטש-גנַאג

 יד טָא ןבָאה םעט ןקיבלעז םעד רעביא זַא ,רָאלק טכַאמעג סע טָאה גנושרָאֿפ

 ןזַײװ עכלעוװ ,ןטֿפערק עקידנטיהֿפיוא - טסבלעז עסיוועג ןגָאװכַײלג טכעלגעװַאב

 וצ גנוסַאּפוצ רעד ןיא ןוא ןעגנורעטש ןוֿפ גנוריזילַארטיײנ רעד ןיא סױרַא ךיז

 ,גָאװכַײלג ןיא ןעמוק ןוֿפ ּפיצנירּפ רענײמעגלַא רעד טָא .ןעגנוגנידַאב עַײנ

 ןיא ןרָאװעג ןענוֿפעגסיוא זיא ,ןּפיצנירּפ עניימעגלַא עקידרעירֿפ יד יװ טקנוּפ
 ,עשיגָאלָאיב ,עשיגָאלָאעג ,עשימָאנָארטסַא -- עיצולָאװע ןוֿפ ןעמרָאֿפ עלַא

 .רַאֿפ רעד זַא ,ןעוועג זיא ריֿפסיואסולש רעזדנוא ןוא ,עלַאיצָאס ןוא עקיטסַײג

 לעטשעגנַײא ןרעװ סע ןכלעוװ ןיא ,גָאװכַײלג ןיא ןעמוק ןוֿפ לּפַאטש רעטצעל

 ,גָאװכַײלג עכעלגעװַאב עטריצילּפמָאק טסכעה יד ןוא טײקימרָאֿפליֿפ עטסכעה יד

 רעד ןַײז טעװ טייהשטנעמ רעד ןוֿפ דנַאטשוצ רעד ןעוו ,לּפַאטש ַא ןַײז זומ

 | ,ןֿפַײרגַאב ןעק ןעמ סָאװ רעטסכעה

 ןעקנעדעג וצ עגונ רקיע רעד ָאד זדנוא זיא סָאװ טקַאֿפ רעד רעבָא
 ןוֿפ גנלײטרעדנַאנוֿפ .רעדיװ רעד ןוֿפ ןצעזעג יד טָא ןוֿפ רערעדעי זַא ,זיא

 ךיז טזָאל סָאװ ץעועג ַא ,ץעזעג רעטמַאטשענּפָא ןַא זיא גנוגעװַאב ןוא ףָאטש

 ,טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד ןָא ןעמ טמענ .ץעזעג ןלַאטנעמַאדנוֿפ םעד ןוֿפ ןריֿפסױרַא
 ןוֿפ טײקיטֿפַאהדנַאטש-טינ יד , ןסולש עכעלדַײמרַאֿפמוא יו סױרַא םיא ןוֿפ ןעמוק

 "ננוריפורג, תעּב ,?ןעגנוקריוו ןוֿפ גנוכַאֿפליֿפרַאֿפ יד, ןוא "ןקיטרַאניײא םעד

 קידנעניֿפעגסױא ןוא ,ןטַאטלוזער - סולש ךיוא ןרעוװ *גָאװכַײלג ןיא ןעמוק, ןוא

 טרילומרָאֿפ ןענַײז סָאװ ,גנורעדנע ןוֿפ ןסעצָארּפ יד זַא ,ןֿפא םעד טָא ףיוא
 ןוֿפ ןטַײז ענעדיײשרַאֿפ ליֿפ ױזַא ןענַײז ,ןעלטיט עקיזָאד יד רעטנוא ןרָאװעג

 ,טייקידנעוװטיונ רעכעלדנע ןַא ןוֿפ טמיטשַאב טרעוװ סָאװ ,גנולדנַאװרַאֿפ ןייא
 -- ןעמעלַא ייז ןוֿפ טייקכעלטייהנייא עקידנעטשלוֿפ ַא טכיירגרעד רימ ןבָאה

 יװ טנַאקַאב זדנוא טרעװ טרֿפב ןֹוא ללכב עיצולָאװע ןכלעו ןיא ,זעטניס ַא

 ךָאנ .זַײװַאב ןדעי רעבירַא טגַײטש סָאװ ,ץעזעג םעד ןוֿפ סולש רענעגנורדעג ַא

 ?מָאק יד ןרעװ ,ןרעדנַא םעד טימ רענייא טקינייאעגסיוא ױזַא קידנרעוו ,רעמ

 ענעי טימ טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא קינייא עיצילָאװע ןוֿפ ןתמא עטריצילּפ
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 - טֿפַאשהֿבורק עכעלנע ןַא ןבָאה וצ סױרַא ךיז ןזַײװ סָאװ ,ןתמא ערעכַאֿפנײא
 רעדעי ןוֿפ גנונעװַאב יד ,ןטֿפערק עטלדנַאװרַאֿפ יד ןוֿפ ףערטַאבכַײלג רעד
 דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק ןוֿפ עיניל רעד ןיא עלוקעלָאמ רעדעי ןוֿפ ןוא עסַאמ
 .ינייא ערעטַײװ יד טָא ,םטיר ךרוד גנוגעװַאב רעד ןוֿפ גנוצענערגַאב יד ןוא
 ,ןעגנורעדנע ןוֿפ טכעלֿפעג ןצנַאג םעד ןוֿפ ףירגַאב ַא וצ זדנוא טגנערב גנוק
 .יישרעד עטערקנָאק ןוֿפ ץוביק רעדעי ןוא ,גנונַײשרעד עטערקנָאק עדעי סָאװ
 -- טקַאֿפ ןלַאטנעמַאדנוֿפ ןייא ןוֿפ גנוקעלּפטנַא ןַא סלַא ,סױרַא טזַײװ ,ןעגנונ
 ןוא גנורעדנע רעלַאטָאט רעד ןיא ךַײלג ץנַאג סױרַא ךיז טזַײװ סָאװ טקַאֿפ ַא
 - ,ףיונוצ יז ןלעטש סָאװ ןעגנורעדנע ערעדנוזַאב עלַא ןיא

 ןוֿפ סעצָארּפ םעד ןטכַארטַאב ןעמונעג רימ ןבָאה ףוס םוצ .190 8
 רעד ַא סלַא רוטַאנ רעצנַאג רעד ןיא סױרַא ךיז טזַײװ רע יװ ,גנורעטשעצ
 רעדָא רעירֿפ ךעלדַײמרַאֿפמוא טרעטשעצ רעכלעוו ןוא ,עיצולָאװע ןוֿפ גנוצנַאג
 ,ןֿפַאשעג טָאה עיצולָאװע סָאװ רעטעּפש

 ךלַאב גנורעטשעצ יד טמוק ןטַאגערגַא עקיטֿפַאהדנַאטש-טינ ןיא יװ ױזַא
 ןטַאגערגַא עקיטֿפַאהדנַאטש יד ןיא ןוא ,עיצולָאװע ןוֿפ לעטשּפָא םעד ךָאנ
 מא םעד ךָאנ רעטעּפש ןדָאירעּפ עגנַאל לָאמטֿפָא יז טמוק ודניא םורַא סָאװ
 ןטיורג ץנַאג םעד ןיא וליֿפַא זַא ,ןעזעג רימ ןבָאה ,עיצולָאװע ןוֿפ לעטש
 סלַא דרע יד וליֿפַא -- ןלייט ןענַײז עלַא יד טָא ןכלעװ ןוֿפ ,טַאגערגַא
 ןבָאה רימ ,רעמ ךָאנ .גנורעטשעצ ַא ןעמוק ףוס לֹּכ ףוס זומ -- עצנַאג ַא
 ןענַײז סָאװ ,סצסַאמ ערעסערג טַײװ יד זַא ,גנוניימ רעד רַאֿפ ןדנורג ןעזעג
 ןלעװ ,ןטסעמסיוא טיג טעמּכ ךיז ןזָאל סָאװ םיקחרמ ףיוא םיור ןיא ןֿפרָאװעצ
 חוּכ רעזדנוא סָאװ ,םורַא טַײצ רעטַײװ ַאזַא ןיא לרוג ןקיבלעז םעד ןבָאה
 ץיצולָאװע רעלַאסרעװינוא רעד ךָאנ זַא ןוא ;ןַײז סֿפֹוּת טינ רָאג ןעק ןוימדה
 .סױרַא ךיז טזָאל סָאװ סולש ַא --- גנורעטשעצ עלַאסרעװינוא ןַא ןעמוק טעװ
 ,טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד ןוֿפ ,ןסולש עקידרעירֿפ יד יװ ,ןריֿפ

 ןעגנונַײשרעד יד יוװַא ןקיגײארַאֿפ רימ ןעװ זַא ,ןבעגוצ ךָאנ ןעק ןעמ
 :ץלּפטנָא ןעגַײז ייז תויה ,עיצולָאװע ןוֿפ ןעגנוניײשרעד יד טימ גנורעטשעצ ןוֿפ
 .וַאֿפ ,ןעגנוגנידַאב עטרעקרַאֿפ רעטנוא ץעזעגדנורג ןקיבלעז םעד ןוֿפ ןעגנוק
 טוַײװ םוסרעװינוא רעקיטציא רעד סָאװ ןעגנוניישרעד יד ךיוא רימ ןקינייא
 ןלעוװ סָאװ ןוא רעירֿפ ןעװעג ןענַײז סָאװ ןעגנוניששרעד עשכעלנע יד טימ סױרַא
 ךעלגעמ זיא גנוקינײארַאֿפ ַאזַא יװ תוחּפה לכל טַײװ ױזַא --- ייז ךָאנ ןעמוק
 טַאהעג ןבָאה רימ בוא םערָאװ ,דנַאטשרַאֿפ ןטצענערגַאב רעזדנוא רַאֿפ
 .ָאװע ןוֿפ טַײברעביא רעקידרדסּכ ַא ןַארַאֿפ זיא סע זַא ,ןעניימ וצ דנורג ַא
 .עג ןענַײז ףימ ביוא --- ןכַאז ןוֿפ לּכה:ךס םעד ןיא גנורעטשעצ ןוא עיצול
 תעב ,םטיר רעסיורג רעד זַא ,טֿפַארק ןוֿפ םויק םעד ןוֿפ ןטילש וצ ןעגנּוװצ
 יד סױרַא טֿפור ,טַײז רענעי רעדָא רעד ףיוא ץענערג ןַײז טשכיירגרעד רע
 ףימ בוא -- גנונעװַאבןגעק ַא ןָא ךיז טבייה סע עכלעוו רעטנוא ,ןעגנוגנידַאּב
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 סָאװ ,סעיצולָאװע ןוֿפ ףירגַאב םעד ןטלַאה וצ ןעגנּוװצעג רעבירעד ןענַײז
 סָאװ ,סעיצולָאװע ןוא ,טַײצ ענעגנַאגרַאֿפ עקידרעשל:ןיא ןַא טליֿפעגנָא ןבָאה
 .ַאב יד ןטכַארטַאב טינ רימ ןענעק ;טֿפנוקוצ עקידרעשל:ןיא ןַא ןליֿפנָא ןלעו
 ןוא בײהנָא ןטמיטשַאב ַא טָאה סָאװ סעּפע יװ ,ןעעז רימ סָאװ ,גנוֿפַאש
 גנוֿפַאשַאב יד ,טרעדנוזעגּפָא טייטש סָאװ סעּפע יװ רעדָא ,ףוס ןטמיטשַאב ַא
 יד ןוא ;ךָאנרעד ן'א רעירֿפ ןוֿפ ןצנעטסיסקע עלַא טימ טקינייאעגסוא טרעוו
 רעקיבלעז רעד ןיא ןַײרַא טייג ,סױרַא טזַײװ םיסרעווינוא רעד סָאװ ,טֿפַארק
 ןיא גנוצענערגַאב ןייק טינ ןזָאלרעד סָאװ ,טַײצ ןוא םיור יװ עירָאגעטַאק
 .קנַאדעג

 זַא ,רימ ןעניֿפעג ,חוּכיװ םעד ױזַא טָא ּפָא ןקידנע רימ ןעװ .,191 8
 רימ ןכלעוו וצ ,סולש םעד טימ ףיונוצ קידנעטשלוֿפ ךיז טסיג טַאטלוזער ןַײז
 ענױזַא ןוֿפ קיגנעהּפָאמוא ,ןבָאה רימ ּוװ ,לייט ןטשרע םעד ןיא ןעמוקעג ןענַײז
 ןרַאבנעקרעד םעד ןשיװצ תוכַײש יד טלדנַאהַאב ,עקירָאֿפ יד יוװ ןעגנושרָאֿפ
 .ןרַאבנעקרעדמוא םעד ןוא

 עזעיגילער ערעזדנוא ןוֿפ ןילַאנַא יּפ לע ןרָאװעג ןזיװַאב זיא ןטרָאד
 ןסיו וצ ךעלגעממוא זיא סע תעב זַא ,ןעעדיא עכעלטֿפַאשנסיװ ערעזדנוא ןוא
 רעבָא סע זיא ,ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא ףיוא ןעגנוקריוװ טכַאמ סָאװ ,הביס יד
 ןבָאה רימ .הביס ַאזַא טריטסיסקע סע זַא ,ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא ןוֿפ דוסי ַא
 ןַײז גישמ טינ ןעק ןעמ רעכלעוו ןגעוו ,טֿפַארק ַא ןיא ןביולג רעד זַא ,ןעזעג
 ,עיגילער ןיא טנעמעלע-דנורג רעד זיא ,םיור רעדָא טַײצ ןיא ץענערג ןייק
 זַא ,ןעזעג ןבָאה רימ ,םרָאֿפ ןוֿפ ןעגנורעדנע עריא עלַא רעבירַא טבעל סָאװ
 .דנורג ןקיבלעז םעד טָא הקיּתשב רעדָא שוריֿפב ןענעקרעדנָא סעיֿפָאסָאליֿפ עלַא
 עטמיטשַאב ענעי טכער טימ טֿפרַאװרַאֿפ טסיוװיטַאלער רעד תעב זַא ;תמא
 טגַײטש סָאװ ,ץנעטסיסקע עגונב טכַאמ טסיטולָאסבַא רעד סָאװ ,ןעגנוטּפױהַאב
 טימ ךיז ןקינײארַאֿפ וצ ןעגנוװצעג ךָאד רע זיא ,הנשה רעזדנוא רעבירַא
 ןוא .הגשה רעזדנוא ןוֿפ הלעמל זיא סָאװ ץנעטסיסקע ןַא ןעמעננָא ןיא םיא
 עיּפָאסָאליֿפ ןוא עיגילער סָאװ ןיא ,ןַײזטסּוװַאב ערַאבגניװצַאבמוא עקיזָאד סָאד
 ףיא ,דוסי רעד סלַא ןזיװעגסױרַא ךיוא ךיז טָאה ,רשיה לכש ןטימ ןעמיטש
 | ,טיובעג זיא טֿפַאשנסיװ עטקַאזקע עצנַאג יד ןכלעוו

 ןבעג טינ ןעק טֿפַאשנסיװ עוויטקעיבוס יד זַא ,ןענוֿפעגסיױא ןבָאה רימ
 ףיונוצ ןלעטש סָאװ ,ןַײז ןוֿפ ןעמרָאֿפ עטגנידַאב יד ןגעו גנורעלקרעד ןייק
 .מוא ןַא ןוֿפ החנה ערעכיז יד קעװַא טינ טלעטש יז ביוא ,ןַײזטסּוװַאב סָאד
 טֿפַאשנסיװ עװיטקעיבָא יד זַא ,ןענוֿפעגסױא ןבָאה רימ ןוא ,ןַײז ןטגנידַאב
 סלַא ןענעק רימ עכלעװ ,טלעװ רעד ןוֿפ גנורעלקרעד ןייק ןבעג טינ ןעק
 סלַא םרָאֿפ ןיא ןעגנורעדנע עריא טינ ןטכַארטַאב רימ ביוא ,עכעלרעסיוא
 .ןעמוָאֿפ עלַא רעטנוא קידנעטשַאב טבַײלברַאֿפ סָאװ ,סעּפע ןוֿפ ןעגנוקעלּפטנַא
 ךרוד טריֿפעג קירוצ טציא ןרעֹװ רימ ןכלעוו וצ ,סולש רעד ךיוא זיא סָאד
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 סָאװ ,טֿפַארק רעקידמויק ַא ןוֿפ גנונעקרעדנָא יד ,זעטניס ןטקידנערַאֿפ רעזדנוא
 ןיא טינ ךיז טרעדנע רעבָא ,ןעגנוקעלּפטנַא עריא ןיא קידנעטש ךיז טרעדנע
 ןעניֿפעג ןטַײצ עקיטֿפנוקוצ עלַא ןוא ןטַײצ ענעגנַאגרַאֿפ עלַא ךרוד עמוס ריא
 גנורעלקרעד עטערקנָאק עדעי ךעלגעמ טכַאמ טָאװ ,עקיצנייא סָאד זיא ,רימ
 / ןעגנורעלקרעד עטערקנָאק עלַא ףוסל טקינײארַאֿפ ןוא

 םעד רעקרַאטש טינ גנומיטשנַײא ענעֿפַארטעגֿפױנוצ יד טָא טכַאמ סיוועג
 טיוט ןדעי ףױא טָאה זעטניס רעודנוא ,ַײבעג שיגָאל ַא סלַא טנעמוגרַא
 רעבירעד ןעק ןעמ ןוא ,ךַאז ערעכיז ַא יװ תמאידנורג םעד טָא ןעמונעגנָא
 םעד ןוֿפ אצוי-לעוּפ ַא יװ תמא-דנורג םעד ןטכַארטַאב טינ ןעניז ןייק ןיא
 םערָאװ ,גנוקיטעטשַאב ַא גנוֿפערטנעמַאזוצ יד טָא טיג ןגעװטסעדנוֿפ ,זעטניס
 ,ןזיװעגנָא רימ ןבָאה ,עיֿפָאסָאליֿפ ןוֿפ תודוסי יד טלדנַאהַאב ןבָאה רימ ןעוו
 ןייק טינ ןכַאמ רימ ביוא ,טיוט ןטשרע ןַא וליֿפַא ןכַאמ טינ ןענעק רימ זַא
 זיב ,עלַײװרעד ייז טימ ןיײגוצנָא זיא געװ רעקיצנייא רעד זַא ןוא ;תורעשה
 :רעד עלַא ןוֿפ גנומיטשֿפיױנוצ רעד ךרוד ןתמא יװ ןזַײװסױרַא ךיז ןלעו ייז
 טמענ ןוא םוקלוֿפ זיא גנומיטשֿפיױונוצ יד זַא ,ָאד ןעעז רימ ,ןטַאטלוזער עטכיירג
 ןַײזטסּוװַאב ןטמיטשַאב ןוֿפ ַײבעג ןצנַאג םעד ןיא סיוא טלַאה יז - ץלַא םורַא
 עינָאטרַאה ןיא םיא טגנערּב ןוא ,ןסיװ ןָא ןֿפוו רימ סָאװ ,ןתוכַײש ןגעוו
 עלַא רעבירַא טגַײטש סָאװ ,ץנעטסיסקע ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב ןטמיטשַאבמוא םעד טימ
 ,עיגילער ןוֿפ םצע םעד טיימרָאֿפ ןוא ןתוכַײש

 .טֿפַאשנסיװ "יד ויא טױָאס םעד טָא ןוֿפ טַאטלוזער ַא סעּפע וצ ,199 8
 ךָאנ רָאלק טייג ןוא ןעגנַאגעג גנושרָאֿפ עשיגָאלַאעט ןוא עשיזיֿפַאטעמ ,,עכעל
 םעד ןיא ןֿפיוגַאב עשיטסיעטילַאּפ יד ןוֿפ ךיז ןסיגֿפױנוצ סָאד ,רעטַײװ טציא
 ןשיטס;עטָאנָאמ םעד ןוֿפ ןעגנערברעטנורַא סָאד ןוא ,ףירגַאב ןשיטסיעטָאנָאמ
 החגשה יד רעכלעװ ןיא ,םרָאֿפ רענײמעגלַא רעמ ןוא רעמ ַא וצ ףירגַאב
 טזַײװַאב ,טֿפַארק רעטנענַאמיא רעלַאסרעװינוא ןיא ןעגנולשרַאֿפ טרעװ תיטרּפ
 ןדניװשרַאֿפ םעד ןיא ןזיװַאב ױזַא טקנוּפ טרעװ סָאד .טירשרָאֿפ םעד טָא רָאלק
 .נגייא ענעגרָאברַאֿפ, ,"ןטעטילַאיצנעטַאּפ , ,"ןצנעסע,, ןגעוו סעירָאעט עטלַא יד ןוֿפ
 עשינָאטַאלּפ, יװ סערעל עניֹוזַא ןֿפרַאװקעװַא םעד ןיא ,װ"זַאא ?ןטֿפַאש
 רעד ןיא ןוא ;ןכַײלג סָאד ןוא "סעינַאמרַאה עטריפעגנַײא רעירֿפ, ,"ןעעדיא .

 ןַײזטסּוװַאב רעזדנוא ןיא טייטש סע יװ ןַײז סָאד ןריציֿפיטנעדיא וצ ץנעדנעט
 רעמ ךָאנ .ןַײזטסּוװַאב םעד ץוחמ טגנידַאב שרעדנַא ןיא סע יװ ןַײז םשד טימ
 טָאה עכלעװ ,טֿפַאשנסיװ ןוֿפ סערגָארּפ םעד ןיא גנַאגוצ רעד טָא זיא טלוב
 טקינײארַאֿפ ,ןצעזעג רעטנוא ןטקַאֿפ עטלצנייארַאֿפ טריּפורג ןָא ּבייהנָא ןוֿפ
 טכיירגעג ױזַא טָא טָאה ןוא ,ןצעזעג ענײמעגלַא רעמ רנטנוא ןצעזעג עלעיצעּפס
 ןוֿפ ףירגַאב רעד זיב ,טײקנײמעגלַא רערעכעה ןוא רערעכעה ץלַא ןוֿפ ןצעזעג
 ,ןגייא ןרָאװעג ריא זיא ןצעזעג עלַאסרעוװינוא

 ךיז טעד ןוֿפ ךירטש .רעטקַארַאכ רעד ױזַא זיא גנוקינײארַאֿפ יװ ױזַא
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 זַא ,ןעגנירד געמ ןעמ יװ ױזַא ןוא ,ןטרָאס עלַא ןוֿפ קנַאדעג ןקידנעלקיװטנַא

 ערעטַײװ ַא ךָאנ ןוֿפרעד טרעװ ,טייקינייא וצ ןעמוק ןעמ טצװ ףוס לֹּכ ףוס

 ,טכיירגרעד ןבָאה רימ סָאװ טייקינייא יד םערָאװ .סולש רעזדנוא רַאֿפ עציטש

 זומ ,טייקינייא ערעכעה ןוא ערעדנַא ןַא ןַארַאֿפ זיא סע זַא ,טניימ ןעמ ןדַײס

 ןעק ןעמ ןוא ;טריֿפ קנַאדעג רעקידנעלקיװטנַא ךיז רעד רעכלעוו ֹוצ ,יד ןַײז

 ןעוו .טייקיגייא ערעכעה ןוא ערעדנַא ןַא ןַארַאֿפ זיא סע זַא ,ןעמעננָא םיוק

 ,סױרַא ןזַײװ ןצנעטסיסקע ןטרָאס עלַא סָאװ ,ןעגנורעדנע יד טריּפורג ןבָאה רימ

 ןַא ןיא סעיצקודניא יד טָא ןסָאגעגֿפױנוצ ןבָאה רימ ןעו ;סעיצקודניא ןיא

 ףיוא עיצקודניא יד טָא טרעלקרעד ןבָאה רימ ןעו ;עיצקודניא רעקיצנייא

 ןכלעוו ןוֿפ ,תמא:דנורג רעד זַא ,ןעוצג ןבָאה רימ ןעװ ;ןֿפוא ןוויטקודעד ַא

 טעז --- ןזַײװַאב רַאֿפ רעכעה טייטש סָאװ רעכלעזַא זיא ,סױרַא סע טריֿפ ןעמ

 ןענעק טעװ סע זַא ,ךעלנַײשרָאװ טינרָאג ,צטסקינייװ סָאד ןגָאז וצ ,סיוא סע

 ןצנַאג םעד ןקיגיײארַאֿפ וצ ןֿפוא רענעדײשרַאֿפ:ךעלטנירג ַא ןרעוו טריֿפעגנַײא

 עקיד-עירֿפ יד זַא .ןרעלקרעד ףרַאד עיֿפָאסָאליֿפ יד ןכלעוו ,ןכַאז ןוֿפ סעצָארּפ

 -ענגעק א זַא רעדָא ,שירעריֿפרַאֿפ עלַא ןענַײז ןעגנוקיטעטשַאב ענעבילקעננָא

 טינ זיא ,ןעגנוקיטעטשַאב ןוֿפ גנולמַאז ערעסערג ַא ןוַײװ ןעק ערעל עשיר

 ,ןלעטשוצרָאֿפ ךיז טכַײל

 טייקרעכיז ןוֿפ דַארג ַאזַא וצ ןבַײרש רימ זַא ,ןעניימ טינ רענייק לָאז

 ןרָאװעג טכַארבעג ןענַײז עכלעוו ,סעיציזָאּפָארּפ ערענעלק ענעדיײשרַאֿפ יד ֹוצ

 טלָאװ הרעשה ַאזַא .טנעמוגרַא םעניימעגְלַא םעד רַאֿפ סעיצַארטסוליא יוװ

 ןעגעקײלוצּפָא יז קיטיינ טינ רָאג ןיא סע זַא ,קיניזמוא ןֿפָא ױזַא ןעוועג

 ןוֿפ טכַאװשעגּפָא טינ טרעװ ןעמונעג ןצנַאג ןיא ערעל ַא ןוֿפ תמַא רעד רעבָא

 רעד זַא ,ןרעוװ ןזיװַאב ןעק סע בוא .ערעל רעד ןוֿפ םיטרּפ יד ןיא ןתועט

 ֵאב ןעק סע ביוא רעדָא ;ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ דוסי ַא טינ זיא טֿפַארק ןוֿפ םויק

 ײעגנָא ןביוא ןענַײז סָאװ ,טֿפַארק ןוֿפ ןצעזעג ענעדיײשרַאֿפ יד זַא ,ןרעוו ןזיוו

 ןעמ ביוא רעדָא ;םעד ןוֿפ ןטַאטלוזער:סולש ןייק טינ ןענַײז ,ןרָאװעג טנכייצ

 "רעדנַאנוֿפ-רעדיװ יד טינ זומ ןצעזעג יד טָא קידנעמעננָא זַא ,ןזַײװַאב ןעק

 םענעבירשַאב םעד ףיוא ןעמוקרָאֿפ חרכהב גנוגעװַאב ןוא ףָאטש ןוֿפ גנולייט

 עיצולָאװע ןוֿפ עירָאעט יד זַא ,ןרָאװעג ןזיװַאב תמאב טלָאװ טלָאמעי ,ןֿפוא

 רעקינייװ רעבָא ,ריא ֹוצ וצ ןבילרש רימ סָאװ גנוקיטכערַאב עכיוה יד טינ טָאה

 ןענַײז רימ עכלעוו וצ ,ןסולש עניײמעגלַא יד ןעלסיירטעצ טינ ןעק סָאד יװ

 .ןעמוקעג

 ,ןַײא טמיטש ןעמ ביוא ;ןעמונעגנָא ןרעװ ןסולש יד טָא ביוא ,193 8

 -עגלַא םעד ןוֿפ ןלייט ןענַײז םוטעמוא רָאֿפ ןעמוק סָאװ ןעגנונילשרעד יד זַא

 ןטרעקרַאֿפ םעד ןוֿפ ןלייט ןענַײז יז ּוװ ץוחַא ,עיצולָאװע ןוֿפ סעצָארּפ םעניימ

 .רעד עלַא זַא ,ןעגנירד ןוֿפרעד רימ ןענעק טלָאמעי ,גנורעטשעצ ןוֿפ סעצָארּפ

 טנעקרעדנָא ןעמ ןעוו ,רָאנ גנורעלקרעד עקידנעטשלוֿפ רעייז ןעמוקַאב ןעגנונִייִש
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 ,ץענערג רעד זַא ,סיוא טמֹוק ןכב ,ןסעצָארּפ עקיזָאד יד ןוֿפ ןלייט יװ יז
 טָא ןוֿפ סעלומרָאֿפ יד ןעװ ,ןרעװ טכיירגרעד זומ ,טייג ןסיוו סָאד ןכלעוו וצ
 עשיֿפיצעּפס ןוא עלַאטָאט ַא ןביג ייז זַא ,טדנעװעגנָא ױזַא ןרעוו ןסעצָארּפ יד
 .רעד ןוֿפ יװ טוג יֹוזַא ,טײקצנַאג ריא ןיא גנונַײשרעד רעדעי ןוֿפ גנורעלקרעד
 ,ללכב ןעגנונַײש

 ,טֿפַאשנסיװ סלַא טנַאקַאב זיא סָאװ ,ןסיװ עטקיניײארַאֿפ זַײװליײט סָאד
 ,סעױגָארּפ רעד רעדָא .ןעגנורעלקרעד עלַאטָאט ענױזַא ןַײא טינ ךָאנ טסילש
 'ניא ןַא ךעלסילשסיוא טעמּכ זיא ,ןטֿפַאשנסיװ עטריצילּפמָאק רעמ יד ןיא יװ
 סעיאקודעד יד ןבָאה ,ןטֿפַאשנטיװ ערעכַאֿפנײא יד ןיא יװ ,רעדָא ,רעוויטקוד
 זיא גָאט ןקיטנַײה ַײב ןוא ;ןעגנונַײשרעד עטלעטשעגֿפױנוצ יד טימ ןוט וצ
 עוויטקודעד יד זיא עבַאגֿפױא עטצעל יד זַא ,ןַײזטסּוװַאב ַא ָאד םיוק ךָאנ
 יד ,דנַאטשוצ ןטצעזעגֿפױנוצ רעייז ןיא ןעגנונַײשרעד ןוֿפ גנורעלקרעד
 .רעד עכלעוו רעטנוא ,ןעמרָאֿפ יד ןעלדנַאהַאב סָאװ ,ןטֿפַאשנסיװ עטקַארטסבַא
 ןגָאה סָאװ ,ןטֿפַאשנסיױװ עטערקנָאק-טקַארטסבַא יד ןוא ,רָאֿפ ןעמוק ןעגנונַײש
 ,ןענַײז ,ןֿפַאשעג ןרעוו ןעגנונַײשרעד עכלעוו ךרוד ,ןרָאטקַאֿפ יד טימ ןוט וצ
 עכלעוו ,ןטֿפַאשנסיװ עטערקנָאק יד ןוֿפ ןדיימטסניד יד ,טכַארטַאב שיֿפָאסָאליֿפ
 רעצנַאג רעייז ןיא ןריטסיסקע ייז יװ ןעגנונַײשרעד ענעֿפַאשעג יד ןעלדנַאהַאב
 ןצעזעג יד ןוא ןעמרָאֿפ יד ןוֿפ ןצעזעג יד ןעו ,טײקטריצילּפמָאק רעכעלריטַאנ
 אדֿבוע יד טמוק טלָאמעי ,ןרָאװעג ןענוֿפעגסױא ןיוש ןענַײז ןרָאטקַאֿפ יד ןוֿפ
 ךרוד טמיטשַאב ןרעװ ייז יװ ,ןטקודָארּפ יד ןוֿפ ןצעזעג יד ןעניֿפעגוצסיוא
 םויק םעד ןעמונעגנָא ,ןרָאטקַאֿפ עקידנטעברַאטימ יד ןוֿפ גנוקריוו-ןשיװצ רעד
 ,טֿפַארק ןוֿפ ןצעזעג עטמַאטשעגּפָא ענעדײשרַאֿפ יד ןעמֹונעגנָא ןוא טֿפַארק ןוב
 .מוא רעד ןוֿפ ןשי עלעוטקַא יד ױזַא יװ ,רָאנ טינ ןזַײװַאב ךָאנ ןעמ ףרַאד
 ,ןבָאה ייז סָאװ ןכירטש:רעטקַארַאכ יד סיױװַא חרכהב ןזַײװ טלעװ רעשינַאגרָא
 :ַאכ עטלקיװרַאֿפ ןוא עכַײרלָאצ רעמ יד סױרַא חרכהב ןעמוק סע ױזַא יו רָאנ
 עשינַאגרָארעביא ןוא עשינַאגרָא יד סױרַא ןזַײװ סע סָאװ ,ןכירטש:רעטקַאד
 רעד זיא סָאװ ?טלקיװטנַא טרעװ םוינַאגרָא ןַא יֹוזַא יװ -- ןצנעטסיסקע
 רעלַאיצָאס רעד ךיז טמענ ןענַאװנוֿפ ? דנַאטשרַאֿפ ןנעלשטנעמ םעד ןוֿפ תישארב
 } סערגָארּפ

 ןטריזיִנַאְגרֶָא ןַא ןיא ןסיװ ןוֿפ גנולקיװטנַא יד טָא זַא ,רָאלק זיא סע
 טֿפַארק ןיֿפ םויק םעד ןוֿפ סעיצקודעד עטקערידמוא ןוא עטקעריד ןוֿפ טַאגערגַא
 ןצִנַאג ןיא תמאב ןוא ;טֿפנוקוצ רעטַײװ רעד ןיא טשרע ןרעװ טכיירגרעד ןעק
 רעכעלטֿפַאשנסיװ רעד .טינ ךיוא טלָאמעי וליֿפַא סע טעװ ןרעװ טכיירגרעד
 קנַאדעג ןוֿפ גָאווּכַײלג ןיא ןעמוקנַײרַא םענעי ןיא סערגָארּפ ַא זיא סערגָארּפ
 .רָאֿפ דגַאנַאכָאנ ןומ ןוא רָאֿפ טמוק רע זַא ןעזעג ןבָאה רימ סָאװ ,ןכַאז ןוא
 ןכעלדנע ןייק ןיא טײקנעמוקלוֿפ ןייק ןכיירגרעד טינ ןעק רע רעבָא ;ןעמוק
 .רעטנורַא טינ לָאמ ןייק ןעק טֿפַאשנסיװ יד שטָאכ ,ןגעװטסעדנוֿפ ,דָאירעּפ
 רעיײז ַא ןיא טשרע ןעק יז שטָאכ ןוא ,םרָאֿפ רעד טָא וצ ןרעװ טכַארבעג
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 ןיוש ןסא ּרעבָא ןעק ,םרָאֿפ רעד טָא ּוצ .טעמּכ ןרעװ טּכַארבעג טַײצ רעטַײו
 .םעד וצ טנעָאנ ןעגנערב וצ ידּכ ,ןרעװ ןָאטעג טציא

 ישטנעמ רענלצנייא ןַא ןעק - ,ןוטֿפױא רעטציא ןיוש ןעק ןעמ סָאװ ,סיוועג

 י/שידעּפָאלקיצנע יד ןגָאמרַאֿפ טינ ןעק רענייק .םוקלוֿפ טינ רעייז ןוטֿפױא

 יסָאװ ' ןתמא יד וליֿפַא קירעהעג יװ ןריזינַאגרָא וצ ךיז ןרעדָאֿפ סָאװ ,תועידי

 טמוק סערגָארּפ רעד יװ .ױזַא ,ןגעװטסעדנוֿפ .טלעטשעגטסעֿפ ןיֹוׁש ןענַײז

 ןיא ןָא ךיז טבײה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עדעי יװ ױזַא ;ןעגנוסקַאװּוצ ךרוד

 ײֿפידָאמ עקידרדסּכ ךרוד קידנעטשלוֿפ טרעװ ,ןכירטש ערָאלק:טינ עסַאלב

 יעבָארּפ יד יור יװ ,ןריבורּפ ןוֿפ ןצונ ןעמוקסורַא ןענעק ,תוֿפסוה ןוא סעיצַאק

 -- ןבילקעגנָא רעטציא ךיז ןבָאה סָאװ ןטקַאֿפ יד ןריצודער וצ ,ןַײז טינ לָאז

 יװ סעּפע ןיא -- ןטקַאֿפ יד ןוֿפ ןסַאלק עסיוועג ,טגָאזעג רעקיטכיר רעדָא

 ,דנעב עכעלטע יד רַאֿפ דיירסיוא ןַײמ ןַײז זומ סָאד טָא ,לעטשנעמַאזוצ ַא

 ײּפָא ערעדנוזַאב יד ןעלדנַאהַאב ןלעװ ןוא םעד טָא ךָאנ ןעמוק ןלעװ סָאװ

 .עלעיצעפס יװ ּבייהנָא ןיא רָאג ןֿפורעגנָא ןבָאה רימ סָאװ ,סָאד ןוֿפ ןעגנולייט

 ,עיֿפָאסָאליֿפ
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 .רעװ טלקיװטנַא רעטַײװ רעטציא ןֿפרַאד עכלעוו ,סערעל יד ןוֿפ ןתוכַײש

 ןּבעל ןוֿפ ןעגנונַײשרעד עקידמיטרּפ יד ןרעלקרעד ֹוצ ךיז ןעמענ רימ רעדייא

 ;טֿפַארק ןוא גנוגעװַאב ,ףָאטש ןוֿפ ןענימרעט יד ןיא טֿפַאשלעזעג ןוא טסַײג ןוא

 ןעגנורעלקרעד עקיזָאד יד ןעניז ןכלעו ןיא ,רעזעל םעד ןענָאמרעד ןעמ זומ

 .ןרעוו ןעמונעגנָא ןֿפרַאד
 ךיא רעטקַארַאכ רעייז זַא ,טנָאטַאב לָאמ ליֿפ ןיוש ןבָאה רימ ,תמא

 זיִא ןעגנושטַײטסיױא עשלַאֿפ ןוֿפ טייקכעלגעמ יד רעבָא ;רעװיטַאלער ןייר ַא

 ןיא טעװ ,ךּפיה םעד טזַײװַאב סָאװ ץלַא ףיוא קידנקוק טינ זַא .,,סיורג ױזַא

 .ןעגנורעלקרעד יד זַא ,גנוגַײצרעביא יד ןסקַאװסױא ךָאד םינּפַא תוחומ עקינייא

 ,ייז ןוֿפ ןריֿפסױרַא ןעק ןעמ סָאװ יד ךיוא יװ ,ןרָאװעג ןבעגעג ןענַײז סָאװ

 ןבעל ןצנַאג ןַײמ ןיא בָאה ךיא יו יױזַא ,שיטסילַאירעטַאמ םצעב ןענַײז

 ןבַײרש סָאװ יד ןגעקטנַא םזילַאירעטַאמ ןיא .גנוקידלושַאב יד טרעהעג לָאמעלַא

 ןֿפַאש סָאװ יד יװ ,תוביס עכעלנע וצ ןעגנונַײשרעד עטלקיװרַאֿפ רעמ יד וצ

 ןעמוקַאב ןענָאזרעּפ עטסרעמ יד םינּפַא ןבָאה ,ןעגנונַײשרעד עטסכַאֿפנײא יד

 ינָא ענײמעגלַא יד ןוא ;גנורעלקרעד ןוֿפ םינֿפוא ענױזַא ןגעקַא ןליוורעדיװ ַא

 יד זַא ,החנה יד טכַאמ ןעמ בוא וליֿפַא ,,ןעגנורעלקרעד יד ןוֿפ גנודנעוו

 "רעד םּתסֹה ןמ ןלעװ ,עװיטַאלער ןַײז זיולב ןענעק ןביג ייז סָאװ סרעֿפטנע

 =עטש עקיטסַײג ַאזַא רעבָא ,ליֿפעג ןקיבלעז םעד רעקינייװ רעדָא רעמ .ןקעוו

 רעטנַאקַאבמֹוא ,, רצד רַאֿפ גנוטכַא עסיורג ַא ױזַא טינ טַײטַאב .גנול

 יד עכלצוװ ןיא ,ןעמרָאֿפ עטנַאקַאב ענעי רַאֿפ גנוטכַארַאֿפ ַא יװ . ,"הביס

 ,זדנוא וצ ךיז טקעלּפטנַא "הביס .עטנַאקַאבמוא,
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 ,ףירנַאב ןרַאגלוװ םעד רעביא ןביוװרעד טינ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ
 ןוא "בָארגג ןעמענוצ עקידהזוֿבמ יד ףָאטש ףירגַאב ןטימ טקינײארַאֿפ סָאװ
 ןריצודער וצ גָאלשרָאֿפ םעד רַאֿפ המיא ןַא ןליֿפ ןעלריטַאנ ןלעװ ,לַאטורב,
 ןכַאז יד יװ ,ךַאלֿפ ןייא וצ טֿפַאשלעזעג ןוא טסַײג ,ןבעל ןוֿפ ןעגנונַיײשרעד יד
 יד זַא ,טקנעדעג סע רעבָא רעװ .קירעדינ ןיימעג ױזַא רַאֿפ ןטלַאה ייז סָאװ
 טימ ןדער ןשטנעמ עלערוטלוקמוא יד עכלעװ ןגעוו ,ץנעטסיסקע ןוֿפ ןעמרָאֿפ
 רעמ סָאװ זַא ,ןשטנעמ:טֿפַאשנסיװ םעד ןוֿפ ןזיװַאב ןרעװ ,גנוטכַארַאֿפ ַאזַא
 ,וא ,ןטֿפַאשנגיײא ערעייז ןיא ייז ןענַײז רַאברעדנּוװ רעמ ץלַא ,ייז טשרָאֿפ ןעמ
 ערעייז עגונב ךעלֿפַײרגַאבמוא טולָאסבַא ןענַײז ייז זַא ,ןזיװַאב ךיוא טרעוו סע
 סָאד יװ רעדָא ,גנודניֿפמע יװ ךעלֿפַײרגַאבמוא טולָאסבַא ױזַא --- ןרוטַאנדנורג
 רָאלק ןַײא טעז סע רעװ --- גנודניֿפמע יד טריּפש סָאװ ,סעּפע עקיגיזטסּוװַאב
 ןַײא טינ טלַאה רָאֿפ ןגָאלש רימ סָאװ געװ רעד זַא ,ןעז טעװ ,תמא םעד טָא
 גנובייהרעד ַא אברדַא רָאנ ,ערעכעה ענעֿפורעג ױזַא יד רַאֿפ גנורעדינרעד ןייק
 :אירעטַאמ יד זַא ,ןעזנַײא טעװ רע ןעוו .עקירעדינ ענעֿפורעג ױזַא יד רַאֿפ
 ןוֿפ המחלמ ַא יװ רעמ טשינ ןיא תקולחמ עשיטסילַאוטיריּפס ןֹוא עשיטסיל
 -- קינױמוא ךַײלג עדייב ןענַײז רעריטוּפסיד יד רעכלעװ ןיא ,רעטרעוו
 ןעק שטנעמ רעדנַא ןייק סָאװ סָאד טײטשוַאֿפ רע זַא ,טניימ יז ןוֿפ רערעדעי
 טָאה ,טנָאמרעד ןבָאה רימ סָאװ ,ארומ יד יװ ,ןעז רע טעװ --- ןײטשרַאֿפ טינ
 זַא ,טגַײצרעביא קידנעטשלוֿפ ןַײז טעװ רע ביוא .טינ דנורג ןייק ןיטולחל
 ץלַא עירעטסימ עטצעל יד וומ ,ןֿפורנָא טינ יז לָאז ןעמ ןעמעג ערעסָאװ טימ
 :רעד עלַא ןרילומרָאֿפ וצ טיירג ױזַא טקנוּפ ןַײז רע טעװ ,עקיבלעז יד ןבַײלב
 עכלעוו ןיא יװ ,טֿפַארק ןוא גנוגעװַאב ,ףָאטש ןוֿפ ןענימרעט יד ןיא ןעגנונַײש
 זַא ,ליֿפעגרָאֿפ םעד ןבָאה רָאג רעכיג טעװ רע .ןענימרעט ערעדנַא זיא סע
 טָאה "הביס עטנַאקַאבמוא, יד זַא ,טנעקרעדנָא עכלעוו ,ערעל ַא ןיא אקווד
 ענעטלַאהעגסױא ןַא ןַײז ןעק ,ןעגנונַײשרעד ןסַאלק עלַא יװ םענרַאֿפ ַאזַא
 ,עיֿפָאסָאליֿפ ענעטלַאהעגסױא ןַא רעדָא עיגילער

 טּפיוהרעד ,ןעגנושטילטסיוא עשלַאֿפ ןדיײמוצסיוא ךעלגעממוא זיא סע םגה
 ,טייקרעטיב ליֿפ ױזַא סױרַא ןֿפור סָאװ סעגַארֿפ עניױזַא ןגעוו ךיז טלדנַאה סע ןעוו
 ןבעג וצ יַאדּכ זיא ,ןעק ןעמ לֿפיװ ייז ןוֿפ ךיז ןטיה וצ ידּכ ,ןגעװטסעדנוֿפ
 ,ערעל רעזעיגילער:שיֿפָאסָאליֿפ רעד ןוֿפ גנורזחרעביא עקיטֿפערק ןוא עצרוק ַא
 .טרעוו םעד טָא ןוֿפ ךעלטַײז עקידרעירֿפ יד ךרוד טגנירד סָאװ

 ,םינֿפוא ענעדײשרַאֿפ ףיוא רעדיװ לָאמ ערערעמ ןרָאװעג ןזיװַאב זיא סע
 ןעגנוטּפוהַאב טושּפ ןענַײז ,ןכיירג ןענעק רימ סָאװ ,ןתמא עטסֿפיט יד זַא
 :רעד רעזדנוא ןיא ןעניֿפעג רימ סָאװ ,ןטייקכעלטייהנייא עטסטיירב יד ןגעוו
 ,ףָאטש זַא ןוא ;טֿפַארק ןוא גנוגעװַאב ,ףָאטש ןוֿפ ןתוכַײש יד חוּכמ גנורַאֿפ
 .קריוו רעטנַאקַאבמוא רעד ןוֿפ ןלָאבמיס זיולב ןענַײז טֿפַארק ןוא גנוגעװַאב
 ,ךעלֿפַײרגַאבמוא קיבײא ףױא טבַײלב רוטַאנ ריא סָאװ ,טֿפַארק ַא ,טייקכצל
 רעדָא טַײצ ןיא ןצענערג םוש ןייק ןלעטשרָאֿפ טינ ךיז ןעק ןעמ רעכלעוו ח ּמ ןוא
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 ןבָאה ןעגנוקריוו עקיזָאד יד .ןעגגוקריוו עסיוועג זדנוא ןיא סױרַא טֿפור ,םיור

 -עגלַא טסכעה יד ןריציֿפיסַאלק רימ ןוא ,טרַא רעייז ןיא ןטייקכעלגע עסיוועג

 ןוא ;טֿפַארק ןוא גנוגעװַאב ,ףָאטש ןעמענ יד רעטנוא ןעמַאזוצ ייז ןוֿפ עניימ

 רימ סָאװ ,גנודניברַאֿפ ןוֿפ ןטיײקכעלגע ןַארַאֿפ ןענַײז ןעגניקריוו יד טָא ןשיװצ

 רעטסכעה רעד ןוֿפ ןצעזעג סלַא ייז ןוֿפ עקידנעטשַאב טסכעה יד ןריציֿפיטַאלק

 וצ ןעגנוקריװ ןטרָאס ענעדײשרַאֿפ יד טָא טריצודער זילַאנַא ןַא .טייקרעכיז

 ןייא וצ טייקכעלטייהנייא ןטרָאס ענעדײשרַאֿפ יד טָא ןוא ,גנוקריוו טרָאס ןייא

 ,זיא טֿפַאשנסיװ רעד ןוֿפ וטֿפױא רעטסכעה רעד ןוא ,טייקכעלטייהנייא טרָאס

 ?טנַא עטגנידַאב ןדײשרַאֿפ יװ ןעגנונַײשרעד ןסַאלק עלַא סיוא טשטַײט יז סָאװ

 עטגנידַאב ןדײשרַאֿפ רעטנוא גנוקריוו טרָאס ןייא םעד טָא ןוֿפ ןעגנוקעלּפ

 טֿפַאשנסיװ יד רעבָא ןעו .טייקכעלטייהנייא טרָאס ןייא םעד טָא ןוֿפ ןעמרָאֿפ

 ?רעד רעזדנוא טריזיטַאמעטסיס יװ ןָאטעג טינ רעמ יז טָאה ,ןָאטעג סָאד טָאה

 רעזדנוא ןוֿפ ןצענערג יד טכַאמעג רעטיירב טינ דַארג ןייק ןיא טָאה ןוא גנורַאֿפ

 ןטייקכעלטייהנייא יד יצ ,רעירֿפ יװ רעמ ןגָאז טינ ןענעק רימ ,גנורַאֿפרעד

 קידנעווטיונ ויטַאלער ןרָאװעג ןענַײז יז יװ ,קידנעוװטיונ טולָאסבַא ױזַא ןענַײז

 םעד ןרעלקרעד ֹוצ זיא טייקכעלגעמ עטסכעה רעזדנוא .ןעקנעד רעזדנוא רַאֿפ

 ג ןײזטסּוװַאב ןטצענערגַאב רעזדנוא רַאֿפ רָאֿפ ךיז טלעטש רע יו ,ןכַאז ןוֿפ סעצָארּפ

 ,סעצָארּפ ןלַעֹוטקַא םעד טימ ןדנוברַאֿפ זיא סעצָארּפ רעד טָא ױזַא יװ רעבָא

 ןסיװ וצ רעקינײװ ליֿפ ךָאנ ןוא ,ןַײז וצ גישמ חוּכב טינ רימ ןבָאה

 יד ןשרָאֿפרעד טינ לָאמ ןייק ןעק ןעמ תעב זַא ,ןעקנעדעג ךיוא זומ ןעמ

 ייסקע ןוֿפ םצע םעד ןוא ןעגנונילשרעד ןוֿפ גנונעדרָא רעד ןשיוװצ גנודניברַאּפ

 ױזַא ,(גנונעדרָא רעשיגָאלָאטנָא רעד טימ גנונעדרָא עלַאנעמָאנעֿפ יד) ץנעטס

 עטגנידַאב יד ןשיװצ גנודניברַאֿפ יד ןשרָאֿפרעד וצ ךעלגעמ טינ לָאמ ןייק זיא

 גנושטַײטסיוא יד .ןַײז ןוֿפ םרָאֿפ רעטגנידַאנמוא רעד ןוא ןַײז ןוֿפ ןעמרָאֿפ

 טֿפַארק ןוא גנוגעװַאב ,ףָאטש ןוֿפ ןענימרעט יד ןיא ןעגנוניײשרעד עלַא ןוֿפ

 ןלָאבמיס עטריצילּפמָאק ערעזדנוא ןוֿפ גנוריֿפרעטנורַא יד יו רעמ טשינ זיִא

 (60081108) גנוכַײלג יד ןעוו ןוא ;ןלָאבמיס עטטכַאֿפניײא יד וצ ןעקנעד ןוֿפ

 ןלָאבמ ס יד ןבַײלב ,ןענימרעט עטסקירעדינ עריא וצ ןרָאװעג טכַארבעג זיא

 ךעלטַײז עקירָאֿפ יד סָאװ ,תוריקח יד ןביג ןכב .ןלָאבמיס יװ רעמ טשינ ץלַא

 עגונב תורעשה עשירענגעק יד ןוֿפ רענייק רַאֿפ טינ עציטש ןייק ,ןטלַאהטנַא

 ןענַײז ,ייז ןוֿפ ןעגנירד ןעק ןעמ סָאװ ,ןסולש יד ,ןכַאז ןוֿפ רוטַאנדנורג רעד

 יּפס רעמ טינ ןוא ,שיטסילַאוטיריּפס ןענַײז ייז יו שיטסילַאירעטַאמ רעמ טינ

 םקוק סָאװ ,טנעמוגרַא רעדעי ,שיטסילַאירעטַאמ ןענַײז ייז יו שיטסילַאוטיר

 ןסוג ַאזַא טקנוּפ ןוֿפ טריזילַארטיײנ טרעװו ,הרעשה ןייא טציטש רע יװ סיוא

 ,הרעשה רעדנַא יד טציטש סָאװ טנעמוגרַא

 םעד ןוֿפ ריֿפסױא ןקידנעוװטיונ ַא רַאֿפ טלַאה סָאװ ,טסילַאירעטַאמ רעד

 רעד רעטנוא ןַײזטסּוװַאב ןיא טריטסיסקע סע סָאװ זַא ,עיצַאלערָאק ןוֿפ ץעזעג

 רעשינַאכעמ ןוֿפ טנעלַאוויוװקע ןָא ןיא ןרעװ טלדנַאװרַאֿפ ןעק ,ליֿפעג ןוֿפ םרָאֿפ
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 טָאו ןטֿפערק ערעדנַא עלַא ןוֿפ ןטנעלַאװיװקע ןיא אליממ ןוא ,גנוגעוװַאב
 זַא ,ךַאז ענעיװַאב ַא יװ ןטכַארטַאב רעבירעד ןעק רע ,סױרַא טזַײװ ףָעטש
 רעבָא .ןעגנונַײשרעד עלעירעטַאמ ןענַײז ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ ןעגנונײשרעד יד
 יוגֹרַא ןעק ,סעטַאד עקיבלעז יד טימ סױרַא טמוק סָאװ ,טסילַאוטיריּפס רעד
 ףָאטש סָאװ ןטֿפערק יד בוא זַא ,גנוגַײצרעביא ַאזַא טקנוּפ טימ ןריטנעמ
 עכַײלג ענעי ןוֿפ םיִאֿפ רעד רעטנּוא רָאנ ןרעװ טנעקרעד ןענעק סױרַא טזַײװ
 טָא זַא ,ןעגנירד ןוֿפרעד ןעמ ףוָאד ,ןֿפַאש ייז סָאװ ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ טעמוס
 רעקיגלעז רעד ןוֿפ ןענַײז ,ןַײזטסּױװַאב ןרעסיוא ןריטסיסקע יז ןעוו ,ןטֿפערק יד
 זיא טימרעד זַא ןוא ;ןַײזטסּוװַאב ןיא ןריטסיסקע ייז ןעװ יװ רוטַאנ םצע
 ,טלעװ רעכעלרעסיוא ןַא ןוֿפ ףירגַאב רעשיטסילַאוטיריּפס רעד טקיטכערַאב
 רימ סָאװ סָאד יװ ענעגייא טָאד םצעב זיא סָאװ ,סעּפע ןוֿפ טײטשַאב יז יו
 ,טסַײג ןָא ןֿפור

 (60116180000) תוכַײש-טימ ןוֿפ גנולעטשטסעֿפ יד זַא ,רָאלק זיא סע
 רעכעלרעסיוא רעד ןוֿפ ןטֿפערק יד ןשיווצ (60ט1ע816006) טייקיטרעווכלללג ןוא
 טלעװ רעדעי ןעמענוצגַײרַא ןרעוו טצונַאב ןעק טלעװ רעכעלרעניא רעד ןוא
 טימ רעדָא ןימרעט ןייא טימ ןָא ןבייה רימ יװ םעד טל ,רערעדנַא רעד ןיא
 .ָצג זיא סָאװ ערעל יד סיוא קיטכיר טשטַײט סָאװ ,רעבָא רעד .ןרעדנַא םעד
 ןעק ןענימרעט יד טָא ןוֿפ רענייק זַא ןעזנַײא טעװ ,קרעװ םעד ןיא ןבעג
 תוכַײש יד םגה זַא ,ןעז טעװ רע .דוסי רעטצעל ַא יװ ןרעװ טכַארטַאב טינ
 עשיטעטיטנַא יד זדנוא ןיא סױרַא חרכהב טֿפור טקעיבָא ןוא טקעיבוס ןשיוצ
 טכַארטַאב ףירגַאב ןייא ןגעװטסעדנוֿפ ףרַאד ,ףָאטש ןוא טסַײג ןוֿפ ןֿפירגַאב
 .ַאבמוא רעד ןוֿפ ןכײצ ַא יװ זילב רערעדנַא רעד יװ רעקינײװ טינ ןרעוו
 ,ןדייב ןוֿפ דנורג ןיא טגיל טָאװ ,טייקכעלקריוװ רעטנַאק
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 רעשיעּפָארײא רעד ןופ רעקיסַאלק
 שידִיי ןיא טפַאשנסיוװ

 דיורפ דנומגיז

 זילַאנַאָאכיסּפ ןיא ריפנײרַא

 רעטריזירָאטױא רעלוֿפ רעד ןיא ָאװַיי ןיא סױרַא טייג

 ןַײרנ ַײ וװ .מ ר"ד ןוֿפ גנוצעזרעביא רעשידִיי

 עקידלַאװג יד טָאה "זילַאנַאָאכיסּפ ןיא ריֿפנַײרַא רעד ,

 ןיילַא הטיש רעד ןוֿפ רעֿפעשַאב רעד זיא ָאד סָאװ ,הלעמ

 רעקיטכערּפ ַא ןיא סָאד טוט רע ,הטיש יד ריבסמ

 רע .סעיציניֿפעד עוָאלק טימ ,ךַארּפש רעֿפרַאש

 םעד טשינ טעװענַאש רע ,תמא ןרַאֿפ ךיז טלגנַאר

 ענַײז השּוב ןָא טקעלּפטנַא רע רעבָא ,רענעגעק

 וצ רָאנ טינ טמוק סע ,ךיוא ןטַײז עכַאװש ענעגייא

 .גונעּת רעקיטסַײג ַא זיא קרעוו סָאד ןענעייל ;שיגעטנעק

 גנושטיטסיוא ןַא ךוב םוצ וצ טיג רעצעזרעביא רעד

 יד ןוֿפ גנוצעזרעביא ןַא ,רעטרעוװ ערעװש עלַא ןוֿפ

 לטעצכוז ןקידמיטרפ ַא ןוא ןקורדסיוא עקיכַארּפשדמערּפ


